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Olavo Bilac chegou hontenf das (
maravilhosas e fecundas terras do .
sul e foi, para honra da cidade que
cumpriu o seu, neste momento, mais
nobre, e civico dever, festivamente
recebido. \ 

'

Voltava o grande poeta da mais
formosa campanha que se tem agita-
do em nossa terra desde os entlnisias-
ticos tempos, já quasi remotos, do
abolicionismo.

Remontemos ao momento histórico
em que Olavo Bilac iniciou a sua
patriótica cruzada. Só pela compara-
ção dos dois differcntes estados de
alma do paiz, o de então e o.dc agora,
se pôde aquilatar os altos serviqos
prestados pelo grande artista á reno-
vação nacional.

Foi ha' pouco mais de um anno.
Um grande desconsolo affligia a
alma brasileira; sentiam-se os hori-
zontes da Pátria cerrados a todo o
ideal, tudo parecia dissolver-se numa
funesta descrença, e • á indisciplina
social correspondia parallelamente
uma grande indiffcrença collectiva'.

Uma anciã dolorosa agitava todas
as almas, fazia fremer todas as bo-
cas, mover todas as permas que, á
cada momento, proclamavam a neces-
sidade de uma mudança de vida, de
uma renovação.

Mas ninguém tinha encontrado a
formula exacta, ninguém tinha acha-
do a expressão unica e capaz de tra-
d-uir essa vaga e incerta agonia na-
cional, porque todos a sentiam e nin-,
jrücft] a sabia definir, ninguém a po-
dia appreheiuler e objectivar. E um
grande marasmo amollentava a vida
brasileira, a das cidades e a dos cam-
pos, sob a pressão dissolvente de um
estranho narcótico moral, o peior de
todos os narcóticos—a indifferença

pela vida publica, pela vida collectiva
e a falta de cohesão e disciplina so-
ciai.

Era um estado messiânico. Todos
esperavam que alguém, fosse quem
fosse, galvanizasse a sociedade brasi-
leira, chamando-a á consciência dos
seus destinos. Mas, or.de estava o ho-
mem capaz desse milagre?

Era preciso que elle tivesse uma
fc inabalável, uma' alta eloqüência,
uni forte prestigio c, mais ainda,
uma nobre inspiração.

Um'dia Olavo Bilac falou em São I
Paulo. O homem preciso tinha sur- J
gido no niomento exacto.

O seu discurso foi como a alvo-
rada triumphal de.uma nova éra; o

paiz inteiro vibrou, sacudido de en-
thusiásmo, como despertando dó scu
longo sonambulismo.

Á eloqüência de Olavo Bilac tinha
o segredo da-*suá força, da sua sug-

gestão, na harmonia plena entre o
seu ideal paWÍkiéb e o ideal pátrio-
tico de todos nós; a sua voz tinha_a

grandeza de uma voz collectiva, não

apenas um homem falando, não ape-
nas um grande e maravilhoso poeta
dizendo as artisticas e sonoras palar
vras que deleitam e perturbam, mas

a própria Pátria que, pela sim voz-

synthesc, clamava toda a ancuv de

renascimento.
E essa voz-synthese resoou tão po-

derosamente. que o próprio poeta de-
via ficar surprehendido com a sua re-

senancia. O grito de sua alma refle-
ctia em alguns milhões 

"dc almas e

formava um coro formidável de

adhcsão e de esperança.'"-Acima dé todos os males do Brasil,
acima de todas as crises—a crise eco-
nomica, a crise financeira, acrise da

politicagem, existia uma crise mais
nefasta e mais dissolvente—a crise
moral, a falta de fé de nós todos nos
nossos destinos, nos destinos da nos-
sa Pátria-

Então, o no'So ideal- era uma coisa
vaga e confusa, que se traduzia num
desejo indefinido de melhores dias

para a Pátria, sem se saber qual o re-
médio para a "apagada e vil triste-
za" que corroía em seus fundamen-

vtos a sociedade brasileira.-. _
.Um tal ideal aproximava-se muito

dc uma falta de ideal. ¦

E' que todo o ideal deve ser def.t-
nido. Deve ter marcados a sua traje-
ctoria c o seu fim. Toda a idéa espe-
culativa é vã c inerte. A idéa só é
bella quando se pôde transformar em
acção.

Assim suecedeu á idéa de Olavo
Bilac, que logo correu, numa irra-
diante velocidade, lodo o "paiz,. 

para o
norte até aos esplendores do Ama-
zonas c para o sul até ás maravilhas
do Prata.

Não era uma idéa inerte, era "uma

idéa cm marcha". Bilac foi, nesse
momento, o apparelho emissor da al-
ma nacional: todos nós os apparelhos
receptores.

Se' o admirável poeta se tivesse li-
milado a esse discurso, vibrante cia-
rim com que despertoii^a consciência
brasileira, já tinha praticado um acto
nobre e patriótico; Bilac, porém,
coinprehe.ndcndo que as idéas valem

pelo poder dc acção que contêm, lan-

çou-se numa admirável cruzada, que
deu os mais benéficos resultados.

A' sua voz produziu-se uni esplen-
dido movimento nacional; a moci-
dade accorreu enthusiasmada a tra-
duzir, em factos, em resultados pra-
ticos, o plano de renovação e disci-
plina traçado pelo poeta-

Ainda ha dias a cidade assistiu ao
juramento da bandeira dos volunta-
rios especiaes, o que constituiu, mais
do que um espectaculo magnífico, um
alto exemplo civico pára toda a mo-
cidade brasileira, chamando-a á con-
sciencia da sua solidariedade com a
Pátria.

Os resultados da cruzada do gran-
dc poeta tem-se feito sentir por toda
a parte, e, se nessa orientação se pro-
seguir, a despeito das rãs que coa-
cham nos charcos iiisolitameute, pro-
curando perturbar o cl,,^. le louvores
que cobrem festivamente Bilac, a so-
ciedade brasileira chegará á sua in-

tegral harmonia. Terá cohesão, disci-
plina consciência cívica e grandeza^3T§ coronel João Lopes üe Cai-
moral.; ; .;' ¦ v^lho;

Ao iilustre homem de letras envia-- • Concedendo gratificação addicional
mos as nossas saudações pela"^ sua do'2° % ao professor cathedra tico
•.ui™^, í^i;„:*„«,u -à-À fJti'^ifní,~ÀÁj\ da Faculdade de Medicina do Rio dechegada, felicitando-o e felicitando- I Jalvèlro Dr. murcio Fecegueiro do
nos pelo suecesso da sua patriótica
missão no sul.

[íit—iwtn 
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O tempo.
O dia hontem continuou encoberto.

Choveu e choviscou pela madrugada, ina-
nhã e noite. A temperatura agradável não
desceu dc 26,3, âs 8 horas e 40 minutos,
nem excedeu de 21,8, ás 15 horas c 30
minutos.

1

EDIÇÃO DE HOJE 10 FAGDÍAS
—

O Sr. presidente da Republica fez-
so representar pela eeu ajudante de
ordens, capitão-tenente Dodsworth
Martins, no desembarque do Sr. 01a-
vo Bilac,

Apresentou-se, hontem, ao Sr. pre-
sidente da Republica, por ter deixa-
do o cargo de intendente geral da
guerra, o coronel Feliciano Benja-
min de Souza Aguiar..

* mm *—;—

Vuos temores.

Um despacho de Buenos Aires, pu-
blicado "ha secção telegraphica do Jornal
do Commercio, de hontem, noticia que,
numa conferência feita na Associação Ru-

ral daquella capital, teria o Sr. Alberto
Escalada pretendido alarmar a opinião ar-

gentina sobre o desenvolvimento que vao

tendo no Brasil a pecuária e a industria

das carnes congeladas para a exportação,
apontando a respeito muitos progressos
nossos exageradamente observados.

Entre elles está o de termos "uni nu-
mero considerável de vagões frigoríficos
de estradas de ferro do mais moderno
typo, empregados no transporte de car-
nes" e, outrosim, "uma frota de vapores
nacionaes, destinados somente â exporta-

ção dc carnes e cujos porões .foram trans-
formados cm câmaras frigorificas".

Verdade é qüe na industria das carnes

procuramos nos encaminhar para um des*
envolvimento que corresponda ás exigen-
cias da época. Achando-nos, porém, delle
ainda bem distantes, é intempestivo o
"grito de alarme", qüe o Sr, Escalada le-
vantou sobre a "temível" competência do
Brasil e sobre a perda .para a Argentina
do "primeiro posto entre os paizes que
exploram a industria pecuária, conser-
\ando-o apenas quanto á qualidade do
seu gado".

De resto, esse estranho grito do Sr. Es-
calada, tão alto nos fazendo subir quan.
to á industria-das carnes, revela tão In-
fundados receios que não os podemos dei-
xar sem algumas observações, eoinquanto
estejamos certos'de que muito poucos ar-
gentinos. delles partilhem.

O augmento dò consumo da carne í
phenomeno universal, conseqüente ao pro-
gresso humano que cada dia habilita os
homens a se aliincntare'm melhor. Por isso
mesmo, annos antes da conflagração eu-
ropéa, a carne nos paizes do velho con-
tinente se encontrava tão cara, tão rara e
inacccssivel aos pobres a esse alimento já
habituados, que o. scu alto preço-influia
até na jurisprudência dos tribunaes de
Berlim, onde a pena de um caçador fur-
tivo era minorada pela doutrina de que
em tal delido havia um "caso de necessi.
dade". Não foi, porém, a diminuição oa
producção do-gado que determinou a ca-
réstia crescente da carne. Ao contrario,
cm quasi toda a Europa se assignalava o
augmento constante da densidade e do
peso da população animal.

Mas o augmento da producção não bas-
tava ás necessidades de cada paiz, pois a

I maior producção era absorvida pelo maior
consumo, devendo-sr, portanto, recorrer

I largamente á importação estrangeira, ne-
ctssidadc reconhecida e insistentemente
proclamada era todos os paizes europeus,

Os Estados Unidos, pelo nolavel au-
, gmento de seu consumo interno e 'em vir-
I tude da transformação em lavouras de

Nomeando commandante superior tiva que autoriza a concessão de um
da guarda nacional do Estado da , anno de licença, em prorogação, e

com ordenado, ao praticante de 1"
classe da Directoria Geral dos Cor-
reios, Paulo Levol; ' ""

. Abrindo o credito especial da quan-
tia de 4:fi«6$CG0 para pagamento de
vencimentos ao agente aposentado

Amaral;
Creando brigadas da guarda nacio-

nal, uma de lnfanterla e duas de ca-
valíaria, na comarca de Itabuna, 110
Estado da Bahia, e Uma de cavallaria,
no Recife, emi Pernambuco.

Na pasta da marinha foi assignado
hontem o decreto aposentando o 8°
pharoleirò do pharol de Itacolomy, no
Estado do Maranhão, Joaquim An-
tonio Dias.,

"Habeus-coi-pus" demorado.

A JUOl
dos correios do Estado do Rio Grande
do Sulj Antônio Dias de Castro. IPEBâOOR DA AUSTRIA-HUNGRI

Ha mais tíe um mez que deu entrada
no Tribunal da (Relação do Estado do | leader da maioria, feriu um ponto que

Restauradores du honra perdida...
Respondendo, hontem, na 'Câmara dos

Deputados, a tuna objurgatoria do virtt-
lento Sr. Mauricio de Lacerda, com a
qual o joven; e virtuoso patriota
procurou afastar do Caminho das
suas aspirações - de gloria e. po-
der as forças armadas do pajz, promptas
sempre á defesa da ordem e á manuten-
ção da paz publicas, o Sr. Antcnió Carlos,

Sobe ao fhrono Carlos-Francisco-José

•Rio de Janeiro, em gráo de recurso, uma
petição de habeas-corpus, medida solici-
tada para dois vereadores á municipal!-
dad'e de S. Gonçalo que sc vêem con-
istrangidos a não exercerem os seus dinei-
tos de (representantes do eleitorado daqui-
íe municipio, por tricas da politicagem lo-
cal, que chegou a designar o diia 26 do
corrente para o preenchimento das duas
vagas, vagas que se não deram, nem por
morte, nem pela renuncia, nem pela per-
da legal do mandato.

Como o habeas-corpus é uma providencia
dc caracter urgente e quê tem preferen-
cia para julgamento nos nossos juízos e
tribunaes, causa espécie o retardamento
desse, uma vez que sc não pôde admittir
que a acção da politicagem local possa
directamente ou por linhas transvensaes,
influir nas deliberações do mais alto ramo
do poder Judiciarão fluminense.

A data de 26 do corrente, designada
para o preenchimento de duas vagas que
não existem na municipalidade dc S. Gon-
calo bate ás portas, e não é admissível
que se possa pretender realizar o pleito
para considerar, após, inadequado o ha-
beas-corpus como medida assecüratoria
dos direitos dos actudes intendentes.

E' conveniente assignalar que a decisão
pendente de confirmação da Relação flu-
minense é favorável, aos intendentes de
S. Gonçalo que se viram amparados nos
seus direitos por sentença do juiz de di-
reito da comarca, que considerou nullo,
como nem poderia deixar de considerar,
o acto da municipalidade contra iniUitdi-
veis direitas dos dois intendentes em
questão,

Os interessados nesta curiosa questão
da politica fluminense fizeram em juizo
competente tini protesto contra a realiza-
ção das eleições marcadas para o dia 26
e vão representar no mesmo sentido ao
presidente do Estado, E estamos certos
de que, caso náo tenha havidojaté aqucl-
Ia data unia solução do Tribunal da Re-
lação para o caso, o Sr, Nilo Peçanha to-
mará as precisas providencias para asse-
gurar aquelles intendentes os direitos que
já têm, reconhecidos por uma decisão ju-
diciarla de primeira-instancía, *não permit-
tindo que sobre ella predomine os inter-
esses .degradantes da politicagem rasteira,

Na pasta da guerra foram assigna-
dos hontem.os seguintes decretos:

Promovendo:
Na cavallaria: a capitão, o gra-

duado Jullo Augusto da Silva, sendo
classificado no 15° regimento, como

| fiscal, e a 1° tenente, o 2° Alcebla-
des Carlos Pinto;

Na infanteria: a 200 tenentes, os as-
plrantes Alfredo Soares dos Santos
o Augusto Soares dos Santos.

Transi orindo •:
Na lnfanterla: os tenentcs-coronels

Alfredo Leão da Silva Pedra, do qua-
dro ordinário para o supplementar;
Cliananeco Antônio da Fontoura, do
cargo de fiscal dó 13" regimento para
idêntico cargo no 8Ve Antônio José
do Lima Câmara, do quadro supple-
mentar para o ordinário, sendo cias-
slftcado no 13" regimento, como fis-
cal;

Na cavallaria: os capitães Henrique
Vogeler, do quadro ordinário para o
quadro supplementar, e Joaquim de
Castro, do cargo de ajudante do 15°
regimento para o 1° do 7°;

Na artlllierla: os majores João Fre-
derico Ribeiro, do quadro ordinário
para o supplementar, e João Machado

¦ Vieira, deste para aquelle, sendo elas-
sificado no 2°.grupo do 1° regimento;

fará a cavallaria: os 2°° tenentes
de lnfanterla Agenor da Silva Mello,
Alkindar Pires Ferreira, Amilcar Vol-seui cimnnq de crhrín i rlil-ir di> mnfi AIKinaar l-ires uerreira, Amiicai- voi-seus campos cie cnaç.10, a datar <le 1906 ,oso peaeEne!raa e José a0 Oliveira

diminuiu muito a sua exportação dc car-1 Monteiro;
ne para a Europa, que assim sc voltou I Para.a 2" classe do exercito, fl-
para a Argentina, de onde está saindo \ cando, agregado & arma a que per-

'...,, ' tonce, o 2° tenente do 46° de caça-carne ate para os Estados Unidos. Agora j ,jorcs Manoel Francisco dc Vascon-
começa a sueceder á Argentina o mesmo ¦ cellos;

Iquc aos Estados Unidos. O rebanho bo-' Reformando: o coronel de artilhe-
I víno da nação vizinha por mais accrescl-' 

do que seja não bastará ás necessidades
humanas, que exigem cada vez mais

j carne,|
Não ha portanto motivo para os temo-

| res do Sr. Escalada.
O Brasil, apparelhando-se para augmen-

tar a sua exportação dc carne e cxploran-
do a sua grande riqueza pecuária, até aqm
abandonada, obedece, embora tardianien-
te, ao scu natural progresso e cumpre de-

merece ser lissignalaclo e que deve ser re-
gistrado como um dos bons actos do actual
orientador dos trabalhos parlamentares
daquella casa do Congresso.

O Sr. iMauricio de Lacerda lapidara ò
exercito com um cnthusiasmo digno de
outra qualquer causa.1 O trefegamente ar-
doroso e juvenilmente audacioso presi-
dente da Câmara Municipal de Vassouras
nada poupara á sua^èloqúencia quasi apo-
calyptica... As nossas forças armadas fo-
ram escorchadas pelos seus ataques fu-
riosos; os nossos homens públicos foram
invectivados com a habitual violência do
deputado fluminense; contra o príncipe
da nossa literatura —j' como o maior dos
nossos poetas — foram dardejados os'
raios da cólera do tribuno fremente de in-
dignação e de ódio; a Liga de Defesa Na-
cional, com Pedro Lessa á sua frente,
foi reduzida a tinia liga pró-Hennes-
Wencesláo...

O Sr. Antônio Carlos parece que des-
cobrira o movei de tamanha fúria contra
tudo que diga respeito á manutenção da
ordem publica entre nos e f oi direito aos
fundamentos da attitude dos demolidores
impenitentes, para os' quaes nada presta,
tudo é condemnavel, e o mundo apodre-
oe... O Sr. Antônio Cfrlos fez a apoio-
(ia das nossas* forças armadas, não só co-
mo garantias da nossa soberania em face
das nações de todos os hemjspherios, co-
mo, principalmente, mantenedoras do re-
speito que as instituições devem merecer
dos petulantes e atrevido^.

Nesta hora, em que se procura, depri-
mir o regimen, avultaado-lhè os erros pa-
ra diminuir, pelo contraste, os do passa-
do, no momento em que ^Étcedendo, tal-
vez, aos interesses externSs e á pressão
de fora — começa a íntibsificar-se tima
campanha de restauraç% jgionarchica ^
o leader accéntuou bem'— é necessário
confiar em ,que as forças iwlitares sojam
a Nação armada, promptas va repellir as
pretensões dos audaciosolp que procuram
destruir para reinar, esperando que a
hora lhes seja mais prj^bjàna satisfa-
ção dc megaltuiiav*.os d^paer com ama
confusão quç-fliáò permitia a. sçlecção na-
tural das competências e das capacida-
des.

Foi nesse terreno impessoal, mas, ao
mesmo tempo, em expressões que iam co-
mo uma luva aos inveterados explorado-
res de ingênuos, que se deixam levar pe-
Ia verbiagem seduetora das promessas de
recompensas no dia da victoria, desenha-
da fácil e certa, que o Sr. Antônio Carlos
respondeu ao 'Sr. Mauricio de Lacerda,
E, assim fazendo, o leader demarcou, si-
multancamente, fronteiras de acção entre
os que se confessam amigos da situação
e os que, no Parlamento ou na imprensa,
vão entoxicando" o povo com beberagens
propinadas propositadamente para um am-
pio malefício, afim dc que na degradação
geral os malfeitores possam apparecer co-
mo beneméritos...

Ainda bem que sc levanta no Parla-
mento uma voz autorizada, como deve ser
a do leader da maioria da Câmara, para
oppor uma barreira aos que 11S0 se pejam
de ter duas caras, aceitando posições de
destaque do situacionismo, na Câmara e
nas suas commissões, para. melhor pode-
rem demolir esse situacionismo e o pro-
prio regimen, contra os quaes sc atiram
com um desembaraço que está em razão
directa com a hypocrisia de outras atti-
tudes dc supplica, quando dependeram as

"*".*. ¦'.ifívVt.v,'

A morte de Francisco JosC alpres-
sara, sem duvida, ainda unais, o ro.m-
.pimento do instável equilíbrio que as
nacionalidades do seu lniperio-reiuo
com •dif.ficuIdade e rancor supportam.
Seu ifilho, herdeiro, morreu ma trag;-
dia enygmatica e conhecida. Seu ho-
brimho, que devia sueceder-lhe, foi
assassinado em Serajevo, e P arclil-
duque Carlos Francisco José não tem
o .prestigio, não .podo ter a tradicional
influencia do .finado rcl, Haverá' me-
nos obediência aos i-us desejos; os lio-

FRANCISCO JOSÉ'
Photographia histórica tirada no dia da declaração de guerra da Áustria

á Servia, no castello Schoebrunn K
Morreu Francisco Josfi I Não ha

imeimorla dè muitas mortes que, eorno,
essa de hontem, abale a Eürópa in-
telra, o' muridò todo. E' um aconteei-
oriento político. E' o desmoronar de
(seculares tradiijõc-s, o desappareci-
imento de uma época. O velho im-
iperador da Áustria e rei da Hungria
não era apenas uma personagem con-
teniporanea. Era uma personagem
histórica e, como tal, concentrava,
contrahia todo um systema politico,
todo um conjunto de tradições que
com elle, sc não: de todo, em grande
iparte iperecerá, Na sua velhice alta-
meira, embora cedesse muito ao espi-
rito do século, representava uma
época que se .passou. Até ao estalar
da guerra, íoi de facto uma força con-
servadora ma 'polltfca internacional,
Ha ,pouco mais de dois annos teve
mesmo de íatíer concessões aos liun-
garos, aos tciheques, aos socialistas,
ipara manter a unidade do império do
Maria Tliereza, * ipodcí, portanto,
continuar á ter na Europa o velho
prestigio de grande potência. Era
um sobrevivente activo da época
,para nós já. Ixeroica de 'Frederico,
Bismarek, 'Mctternich, Alexandre o
Cavour. ¦

Imperador da Áustria desde I8is,
sõ em 1867 iproclamado, com a
aiudadõs cossueos de se"ii amigo de
JPetersbur-go, rei dos húngaros, que ao
brado de Kossath se haviam revolta-
do, assistiu o contribuiu para todo o
desenvolvimento da actual divisão po-
lltica das nações europeus. Chefe do
"Zolebervin" allemão, presidiu ao ver

nar a cprôa. Francisco Josí snffreu
as derrotas da Itália e üa Baviera, a
pertlã da Lonihardiu e cia V>i(.iin, a
a expulsão de Toscana e de Alodena.

O problema do futuro da Áustria-
Hungria apresenta agora umã grávi-
dade extrema. Naqüo que sustentava
sua -trabalhosa unidade pelo àfíécto
popular ao imperador fallecido e pclãu
politica que este traçara, esse espha-
colamento ê agora uma questão, se-
não provável, ao menos possivel.• A Austria-Hungria foi sempre um
paiz deis mais difficeis de governar. 13*
um agrupamento hecterogeneo do na*
oionalidades, de interesses e aspira-
ç6es divergentes. Sua unidade pude
ser comparada a um collar de pero-
Ias: é sustentado por um fio.

Esse fio era o imperador que des-
apparece. e ninguém pôde precisar o
que será desse mosaico de povos, mal
cimentado, que elle mantinha eom as
suas mãos tremulas.

Nessa agglomeraç.ão de povos en-
tram allemães, húngaros, slavos e
latinos, subdivididos por uma varie-
dade; tyroleses, sfyrlòs; bòhèmlòs, ga-
letzlos, croatas, polacos, rumâdeos; ci»
gamos, ciganos dalmatas, moravlost,
muitos delles com autonomia própria,
administrando-se por melo de diotas
provinciaes, conservando como laço
commum o acatamento á autoridade
da casa da Áustria.

Para cumulo, esses povos, despre-
za.m-se, quasi so odeiam.

Disseram que a nacionalidade aus-
tro húngara ê uma necessidade na
Europa, e que se não existisse seria
preciso formal'-a."Dosa.ppareeèndo o velho nionarclia,
eomprehendo-se que serie de Ineon-
venientes Internos e internaeionaes
não surgirão, sob a ameaça do pan-
germahlsmo, 'apoiado pelas ambições
allemãs, do nacionalismo húngaro,
dos fermentós de sedição e do revolta
de que os vislnhos da Rússia. dão o,
exemplo; . '

Francisco José foi um infeliz, mas
grandes cti.lpas elle teve nas .próprias
infelioidadés, em todo o caeo não
comparáveis a, tremenda cataatroiphe
que elle desencadeou è que ha dois)
annos vem durando. Francisco José
foi o causador da grande guerra eu-
ropéa, e só esse delicio basta para
qúe o seu nome fique registrado na
Historia, como um dos mais. sinistros
e mais refastos para a humanltlat'e.

O velho monarcha foi, de facto;
. não o instigador, mas o executor.eun-

soleiite e dócil do golpe de audácia
com que so ipretende pôr em pra-
tica o sonho imperiallsta, ha tantos
annos acalentado pelo prussianisuio,
de que Guilherme II é o, expoente ma-
ximo/ a verdadeira encarnução-.

Serviu de ipretéxto' á* tragédia de
Serajevo, attrlbuida à propaganda
que se disse estar sendo feita na Ser-
via contra a Áustria. E, como liou-
vesse sido um estudante servio quem,
numa explosão de ódio, verdadeira-
mente condemnavel, matou a tiro,
ma capital da Bovaiia; o herdeiro do
thrpno da Áustria e sua esposa, logo
o crime, obra de um exaltado, foi
utilizado pela Auritria como motivo da
represálias contra a Servia.

. O governo da monarchla idual, poi*
intormoiürr ,in o--n phariceller. conda

iria Joaquim Balthazar Sodré e o ca-
[ pitão aggregado ã infanteria Manoel
Coelho Borges;

Mandando reverter á activa o ca-
pitão graduado veterinário Manoel

Antônio do Andrade Filho, sendo pro-
movido a esse posto, ficando,, assim,
sem effeito o decreto que o reformou
compulsorinmente;

Aposentando Francisco Pereira de
Souza no logar de contra-mestre do
Arsenal de Guerra de Matto Grosso;

Concedendo medalhas militares a
diversos officiaes e praças.

suas posições políticas do beneplácito dos : dadeiro inicio da industrialização dos
homens de governo do regimen que õra
consideram infeliz.

*0 discurso do Sr. Antônio Carlos, hon-
tem, não foi apenas tuna resposta ao Sr.
Mauricio dc Lacerda: elle teve uma signi-

1 germânicos. Caiu entre os machiave-
liamos de Bismarek, de que os ma-
¦chiavelismos do seu Metternich não
o 'puderam •salvar. Teve dc luctar con-
tra a Prússia, qne lhe pretendia tirar
a hegemonia na Allemanha. Foi der-
rotaido, ferido em Sadowa (186G)

Os decretos da pasta da fazenda
1 veres humanos sem prejuizo para a sua I
afortunada vizinha, que tendo no seu ter-! assignados hontem são os seguintes:
rilorio, equivalente á terça parte do nos-i Abrin(1<' os créditos1 de G0:654$!)30,

, , . . ' . ¦ para pagamento de dividas de exer-so, um rebanho bovino igual ao nosso cm c|cios findos; de 15:225$309, para res-
1 numero, porem, duplo cm .pese, com ra- tituição aos Srs. Marcellino Gomes de
I

ficação muito mais extensa — sendo uma 6oube,' porfrm, com perícia aproveitar
advertência opportuna aos que manifes-1 a política^ 

^^^mogSf
tam saudades do passado de que podem t C(JU como állíàdo dà nova Allemanha,
tocar a reunir, que encontrarão pela fren- i dessa Allemanha — constituída depois
te os verdadeiros republicanos, promptos j da guerra de 1S70 — que sua. boa von-

á defesa do regimen em que vivemos. Nes-
sa advertência está implícito o convite
aos sebastianistas para que tenham a hom-
bridade de combater dc viseira erguida,
assumindo a responsabilidade dos seus dc-
sejos, dos seus interesses ou das suas
convicções, mas não explorando as posi-
ções que lhe não seriam confiadas, nem
pela soberania dos suffragios, nem pela
protecção dos.parcdros dò momento, no

tade não pôde óbstar, e cuja nefasta
influencia levou o velho e decrc;pi'o
imperador a .provocar de animo leve e
grande guerra — a mais tremenda
(heeatomíbe que a historia (porventura
registrará.

• ••Com a familia dispersa; a esposa
rainha eom justos motivos agastada,
os filhos tragicamente mortos, o im-
perador-rei procurou desde então sal-
vaguarclar a' categoria de grande po-
teneia para a Austria-Hungria..

De temperarííento romanesco c.ll-
zão nada nos pôde inveiar a es<*e reenri-! Almeida & C, em S. Luiz do Mara- . caso de sc apresentarem á liça com uma i vre dado a aventuras amorosas no

to, como nós de ha muito com razão a
invejamos.

. Tranqüilize-se o Sr. Escalada. A car-'
ne argentina jamais terá tenspo de apo-
drecer.

Beallzou-se, hontem, & tarde, no
palácio do Cattete, o despacho colle-
ctivo do ministério, sendo assignados
os decretos que vão publicados em
outros locaes.

Na pasta da justiça foram assigna-
dos hontem os seguintes decretos:

Abrindo o'credito supplementar de
855:500|, para pagamento do sttbsl-
dlo dós senadores, deputados e secre-
tarias da Câmara e do Senado;

Jubllando os professores da Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro
Drs. Augusto Paes Leme e Henrique
de Souza Lopes;

Promovendo a professor cathedra-
tico de therapeutica da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro o Dr. Age-
nor Guimarães Porto;

Promovendo a professor cathedra-
tico de anatomia physlqloglca-patho-
lógica da Faculdade de Medicina da
Bahia o Dr. Mario Andréa dos San-
tos;

Promovendo a professor da 3" ca-
deira de clinica cirúrgica da Faeul-
dade de Medicina dn Rio de Janeiro
0 substituto da 11" secção. Dr. Au-
gusto Paullno Soares de Souza;

nhão, de direitos alfandegários pagos
pela importação de cem machinas
para quebrar eoco babaçu, distribui-
das gratuitamente pelos lavradores;
de 5:061?S18, para pagamento a dona
Maria Augusta Naylor, om virtude de
sentença; de 14:20C$605 c 547$050,
respectivamente, para pagamento a
D. Zulmira Frazão Varella e outra
e a Joaquim Pereira Bernardes, em
virtudes de sentença, e de 5:500$,
para pagamento do prêmio a que tem
direito A. C. Pereira & C, pela con-
strucção do rebocador nacional "Ne-
ptuno;

Supprimindo diversos logarés de va-
rias alfândegas da Republica.

Foram assignados hontem os se-
gulntes decretos da pasta da agricul-
tura:

Exonerando, a pedido, o Dr. Sber-
nhart Riemann, do cargo de petrogra-
pho, em commissão, "do serviço geo-
lógico o mineralogico do Brasil;

Concedendo ao lente cathedratlco da
Escola de Minas, de Ouro Preto, Dr.
Clodomiro de. Oliveira, gratificação
addicional de C %.

™ attitude e uma só fronte, o que, aliás, i começo da vida, foi-se-lhe com os an
... . .. r,nc amortecendo o ardor combativo e

sem impossível a muita gente ' «os,amo.tece 
^ 

^.^
Nao dando ao Correio da Manha, muito | ,pijcaçõPg .politicas, os conflietos de

menos a Gil Vidal c a outros escribas se- | opinião, reftigiando-se calmo no amor
melhantes, a honra de lhes declinar os j .pacato da ex-irn.ueratrlz que fora sua

c a . -• r j final conquista de homem maduro,
nomes, o Sr. Antomo Carlos respondeu, ] p"dilTípetuos-0. tornou-se amável e
hontem, aos pruridos de monarchjsmo, | conciiiador. Relativamente ao meio em
que pra sc accentúam nas columnas desse i que se areara e vivera, parecia um

mmW iW^^t^i^ --^EíêfíÍ^W
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O imperador Carlos Francisco José

órgão da demagogia, que tendo já mani-
[estado todas as cambiantrs dcopposicio-
nismo á outrauce c dc governismo ineon-
dicional, ameaça agora envenenar a alma

rnonarcbj, liberal. Aceitou a Constitui-
ção sem esforce, depois dos amotina-
mentos llberaes de 184S, consentiu no
suffragio universal na Áustria, em
1905, concedeu aos húngaros amplas" - rei-

Foram assignados hontem os se-
guintes decrutos da pasta da via-
ção:

Aposentando, a'pedido, 110 cargo dc
amanuense da administração dos cor-
reios de S. Paulo, Aurélio Bandeira
de Mello;

Sanucionaudo a resolução legisla-

popular com pérfidas comparações entre i autonomias, cedeu1 ante m"it-»s
yuu <-u"-'1 ivindlcações dos teheques e dos ema-
o nosso presente c o nosso passado, pa- 1 tQS Na QUestâo do Oriente, parecia ter
rallelo impossível de ser feito entre par- 1 perdido as illusões imperialistas que
celas de um mesmo todo, a não ser pelos j acalentara quando se apossou de Novi-

que têm como escopo um fim inconfessa- j Baelar.
, • Reconheceu;

vel c por norma dc acçao a mais cynica
c.degradante má fé.

afinal, a*^transforma-
ção por (íuo o mundo ia passando,
vendo as nacionalidades imporem den-
tro da própria Áustria.. A Hungria

O Sr. mimistro das relações exterio-1 quer emaneipar-se. Novas .poten-
res fez-se representar 110 embarque ' cias, o agiu a a guerra, enfraque-
do senador Irineu Machado, que se- I ceram o .prestigio cios ,Ball Plaz, no
guiti, a bordo do "Frisia", para a
Europa, jpiplò Dr,
de Figueiredo.

Carlos Maxhnlano

O Sr. ministro do interior proro-
gou, por tres mezes a licença conce-
dida, ao Dr. Reynaído Poreliat, pro-

concerto europeu. Francisco José re-
presentava a tradição e para salvar,
a categoria do grande potência chefiou
a receber o filho de Kçssüétz no feti
palácio, .fel'-o ministro da coroa, ,an-
provou ' em principio a separação
aduaneira." A Austria-Hungria conti-

fessor cathedratlco da (Faculdade de | nuava, poi\ém, a existir, a intervir co-
Direito de S. Paulo. mo unia grande potência.

mens políticos da Hungria' terão mais
desembaraço para agitar suas reinvin-
dicações. A separação se imporá mais
depressa, embora a "União" .pessoal
do tihrono possivelmente subsista até
o final do conflicto europeu.

*
ft £

O actual regimen politico, as
actuaes relações entre a Áustria-
Hungria não sobreviverão muito ao
imiperador-rei que as dirigiu ,e pro-
mulgou. Sente-se que qualquer coisa
de novo vai surgir dali. E per isso, a
morte de Francisco José terá' uma
repercussão tão forte, que poucas
igttaes se encontrarão na historia.

Francisco José morre aos 8G annos
de idade,e parece ter esgotado o fun-
do do cálice de todos os seus soffri-
mentos. A sorte torturou esse ho-
mem com a crueldade apurada, volu-^
ptuosa de um tigre. A principio ro-
deou-o de todas as felicidades, ele-
vando-o á altura de uma aiiiotheose.
Depois, a queda foi vertiginosa.

Aos 18 annos cingia a coròá; suas
bandeiras ti'iuin''.!iavam na Itália,
dentro da Áustria, na Hungria, con-
tra a revolução.

Aos 21 annos alcançava -a vietetia
de Olmutz, que humilhava a Prússia,
a qual mais tarde, por sua vez, o hu-
milhou.

Escapando mais tarde de um terrl-
vel ai tentado contra a sua vida, teve
n sorte de casar-se entu a pricjéza
F.lis-iboth, a rosa dà Báviera.

EsifVçl então no apogeu .li si a
gloria. A partir desso momento, ,po-
rém. a niã estrella comcçoi u ífiunii-

(>

: .¦' .

de Berchtold, exigiu da Servia repa-
rações a que, sem quebra absoluta
da sua dignidade; de. nação indepen-
dente e ciosa, de seus direitos o re-
gaüias, ella não podia acceder.

Annuiu, ainda assim, a Servia a,
publicamente, dar á Áustria satisfa.
ções, por tal fôrma completas, que
chegavam, em certos pontos, a ser
humilhantes.

A Áustria insistiu nas suas primi-
Uvas exigências, e a Rússia, prote-
ctora da Servia, como, de resto, de
toda' a raça slava, interveiu no con-
flicto e iniciou a sua mobilização.
Deu isto logar a que a Allemanha,
aiiiaJa da Áustria, instasse junto do
do governo de Pòtrogrado pela tei;-
minação inimediata, dos preparativos
militares, e a que a França, por sua
rvèz alliudu da Rússia, comsçasse a
tomar as graves precauções de cara-
cter bellico, q.ue a eminência de uma
grande guerra exigia.

Foi enlão (|tie appriracou em scena
a Inirláterra, tentando localizar á
Áustria e fi Servia o conflicto que se
desenhava, e que, a tomar as-formi-
daveis proporções que se adivinha-
vam, «cria o que está sendo—a maior
hecatombe dá historia.

Fracassaram por completo as nego-
clações om que se envolveram as
chançellarlas de Londres, Berlim, Pa-
ris, Pctidgrado, Vienna e Belgrado, e
ainda "não havia unia solução defini-
tiva á mediação das grandes poten-
cias e já a Áustria tinha declarado a
guerra á pequena nuçãn balkanlca.

Foi isto a 2S dò julho de 1914.
No dia 30, a Allemanha, preeipl-

taiulo os acontecimentos, pedia c.ier-
gicas explicações á. Rússia, pela sua

'/
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Insistência em sc oecupar da mobili
¦iiáção d«> seu exercito e -enviava-lho ¦
uni "iiltimatum", para que, no prazo ¦

de 2 1 horas, interrompesse os seus |
preparativos militares e retirasse das _
fronteiras as tropas que ahi estava :
accumulando. Simultaneamente, o ga- |
Kinete de Berlim dirigia um outro
"Ultimátum" â França, em termos
mais ou menos idênticos ao enviado
-ao governo da antiga S. Petersburgo.

\'ão satisfez á Allemanha a attl-
fude tomada pela Rússia e pela Fran-
ça. Assim a 1 de agosto de 1914, o
íchlseí declarava a guerra á Rússia e,
tudo o mundo estremecia, ao saber
a gravíssima noticia, pelas tremendas
¦çcmseflúenciàs que de tal acto ad-
viriam. _„„' Era. a guerra das nações, era a con-

. flagração européa. • 
'

Se não fosse a teimosia abstinada
dc Francisco José em, querer humi-
llmr a Servia; se aquelle octagcnarlo
houvesse; com o peso dos seus annos
c da sua expcriencia.resistido um pou-
co ás insinuações e aos impulsos de

• Guilherme II, ter-se-hla evitado a
eatastrophe

A guerra estalou porque Francisco
José quiz, primeiro, provocal-a e, de-
jinis, nao quiz evital-a.

E houve um momento em que os
destinos do mundo estiveram apenas
nas suas mãos!

Um telegramma que noutro logar
publicamos, noticia que os Jornaes
francezes, registrando o fallecimento
de Francisco josê,commentam-n.o em
lermos duros, chegando .um delles—
o "Mutin"—a dizer que o sinistro an-
ciito, apesar da idade, desappareceu
muito cedo do scenario do mundo,
pois nã'o viu a hora, que se aproxi-
mava, da expiaçao de crimes, c.uja-
infámante e esmagadora responsabi-
lidado sobre elle ha de posar eterna-
mente nas paginas da historia. .

Sa» duros os termos, mas verda-
deiros e justos. O muito respeito que
a todos deve merecer um cadáver
ínão pódc, porém, ir ate ao ponto de
se adulterarem os factos históricos
na intenção sentimentalmente piegas
de diluir e limar as arestas que nao
cie resaltar dos conseqüentes
men tarios.

Os jornaes frameezes
humanamente no seu papel.

A grande guerra, mais do que a
morte de Francisco José, é que irá.
decidir da sorte do império da Aus-
tria-Hungria, mas temos de convir
que o desaparecimento do velho
momarchii do scenario político da Eu-

com-

estão muito

ropa muito contribuirá para que,
«um praso nio remoto, se venha a

ciuebrar a unidade de vistas que,
quinto á própria guerra, parecia e3«>
istir entre húngaros e austríacos. B
«dahi—quem sabe?—talvez a morte
de Francisco José venha até a apres-
ear o desenlace do espantoso coníli-
cto.

FRANCISCO JOSÉ* INTIMO

Francisco José trabalhava dez horas
mor clia, contentando-se durante tan-
?a« horas de labor com um ligeiro
"lunch" servido no seu gamnete.

No oceaso da vida, era tao madru-
.rador como quando moço. No inver-
So. ou no verão, as 4 12 estava de pê
O banho e a "toilette"-a "tollette

ligação de tocante fidelidade, á qual
-cu-vü as recbfeikspés ma.s tellzes U4
sua vicia.

Atadame Shratt é uma ex-actriz;
uma senhora Ua classe media Ua so-
cieelaüe, sem pretensões especiaes á
belleza e notável apenas pelo seu bom
senso e pelo seu excellente coração.

Nunca ambicionou ser uma mada-
me de Montespan, ainda muito menos
uma Pompadour; vive em grande
quietação numa vivenda confortável,
de aspecto burguez, perto do paço
imperial de Viennar ou em lochl, a
residencia imperial de verão.

Nunca usou da sua inilueneia em
favor de protegidos, nem se metteu
nunca na politica do paiz.

O seu tacto é tão perfeito que -con-
seguiu ser aceita nao só pelo vovó,
que a respeita o estima, mas pela
corte e pela sociedade, e até pela pro-
.prla imperatriz, que a visitou uuas
vezes, talvez para ver se descobria
o que possuía essa mulher tão quieta
e caseira e que lhe faltava a ella, com
toda a sua intelligencia e formo-
sura. , , ,.

Uma photograplua, que circula li-
vremente e«m toda a Áustria, mostra
o imperador tomando o seu almoço
com Mme. Schratt, e o seu cão sen-
tado entre os dois. Essa photograplua
representa uma parte do programma
diário da vida do monarcha.

Com effeito, todos os dias, depois
de se erguer da cama ás 5 horas da
manhã, o imperador toma café com
a sua velha amiga e vão ambos e.m
seguida dar um curto passeio.

Terminada a tarefa diária, depois
de muitas horas passadas junto a se-
cretária, onde escreve de pé, ou em
recepções e céremonias da corte, o
imperador dirige-se á "villa Schratt,
onde janta muito simplesmente, De-
bendo cerveja Pilsener.

Um copo de bom Bordeos depois
da comida, acaba com uma. «partida
de "tarok", especie.de "whist.. com
dois ou tres velhos parceiros que sem-
pre .por lá appar-ecem."

Na sua mocidade, Francisco José
não tinha amigos senão entre os aris-
tocratas. Depois escolhia-os nas cias-
ses médias, mesmo nas classes ope-
rarias. , . _ -_

"A despeito da sua abstenção de
toda a interferência nos negócios pu-
blicos, o "ménage" Schratt (sic), re-
presentou um papel importante pe o
facto de pôr o imperador em contacto
com homens intelligentes e de espirito,
largo, contrabalançando assim a. in-
fluenéia daa camarilhas e da família
imiperial."

AS TRAGÉDIAS DOS HABSBURGO

A fatalidade das tragédias antigas
nunca deixou de .pesar sobre a casa
üe Francisco José desde o dia em

que, em outubro de 1848 tomou o
sceptro em conseqüência da abdica-
„*„ ,i„ „„,, tin n irruDorador Fernan-

mi
rim tempos,, foi assumpto de todas ss cem-

versas, unia gaffe digna ite registro, «le íun «llplo-
mato, nctedítaao junto ai. nosso governo, ao ser
apresentado a uinn das mata bellas, dlstlnct.es e
elegantes senhoras da nossa sociedade, manifestar
o enorme prazer que tlnlin em fazer o seu conhe-
cimento pessoal, pois de ha multo qus ouvi»
falar da sua Impressionante formosura, de que
ainda restavam vestígios gloriosos.

Essa senhora ainda Jioje, em qualquer salão,
nianlcni as gloriosos trailiçOes de belleza a que
ulludia o diplomata desastrado, de modo que fi-
cou celebre no «lo de Janeiro a originalidade
desse cumprimento.

O venmndo conselheiro Rodrigues Alves, oo
ler houteul o brinde eom que o Imparcial so
congratulou com o Estado de S. Paulo e eom a
República, nela eleição i.nra senador do eminente
estadista, deve ter esboçudo um sorriso aina-
rolo o experimentado uniu sensação Idêntica «1

que deve ter tido a Illustre «lama brasileira, vi-
ctlina do cumprimento do diplomata a que aelina
iilludu.

O Sr. Macedo Soares exulta com a victoria do
benemérito paulista, que "tendo preenchido di-
anamcntc- uma longa existência, em posições nas
quaes prestou a S. Paulo C ti Nação os me-
Ittorcs serriços, conquistou o direito a um drs-
causo honroso, no seio da familia o cercado dc
respeito e estima tios seus ctmcidadãtis."

Os'paulistas, porém, segundo deelai-n o Im-
parcial, não qulzerani dispensar a collalwracãn
do seu eminente flílio, niandnnilo-o para o Se-
nado, onde. "quando mais não seja, a .sua ve-
NBltANDA WIKBBNÇA A(illlAJ -POU ACÇÃO CATA-

LITICA."
Ora, o Sr. Rodrigues Alves, embora" não possa

eumpetlr em juventude e vigor pli.vsleo com o
Sr. Macedo So-ires, esta muilo longe de ser um
Invalido, que fique reduzido uo Senado a agir
por acção catulytlca, como diz o /njnrcfòlj
Isto é, a eonter com o prestigio da sua presença
os pruridos de travessura dos seus coliegas, nu
sua maioria, tao moços ou tflo velhos como
8. Ei. . , -

O Sr. Ruy Barbosa é da Idade do conselheiro
Rodrigues Alves e nunca o Imparcial se lrmlirou
do reduzll-o u uiniuia. a veneraniln relíquia,
«glndo por acção catalytlca.

O Sr. Nilo Peçanha deu II nota dó Imparcial
«ma Interpretnção qus não «levo ser verdadeira,
mas qué C; pelo menos, vcrosluiil.

O estadista do Inga, lendo nas entrelinhas do
íudfu do Jornal do Sr. Macedo Soares, iv.ut-liiiu
que o que oqulllo queria diieT C que o Sr. Uo-
drlgues Alves está muilo velho para ser presl-
dnte da Republica, que ja 1em direito n após
tadorla q se não qnor gozar das delicias do pelo.

O archi-duque João Salvador, re-
prehendido pelo imperador, dimittiu-
se do posto de general do exercito, fez
exames de pilotagem, embarcou e
desapparecu.. E' debalde que se pro-
cura João Órth, o ex-archiduque...

O novo imperador da
Austria-Hungria

Pela morte de Francisco José, su-
bira ao throno o seu sobrinho Carlos
Francisco José, filho .mais velho do
faüleoJdo archiduque Othon e da ar-
chiduejueza Maria José, 5irtn& do rei
de Saxe.

Nasceu a 17 de agosto de 1S.87, eim
Bersenbeng.

O titulo completo do novo impe-
rador é o segulmte:-Carlos Francisco José Luiz tHum-
berto ,Jorge Otto Maria da Áustria e
Este, imperador da Áustria, «r-ei após-
tolico da Hungria, rei da Bolienrla, da
DaOmacCa, da Croac'.a, dai Eelavonia,
da Galicti, da Lodonueria -e da IUyria,
rei de Jciusaicm, archiiduque da
Áustria, grã-duque de Toseacãa. e.de
Cracovia, duque da Ijorena,..de. Sãlz-
burgo, dá Styrla, da Carinthta, da
Carniola' e da: Bucovinà; grão-princi-
pe da Triijsylvania,. ma.rgrave da
MoraV.-a, díiciu-e ida'.A/ki SMesIa, da
Baixa Silesia," ele Mekiena, de Pa-r-ma,
de Placencla e Gustalla, de.Ausichwitz
e Zator, de Tcichon, Frlul, R.:iguza e
Zaia, cc.cdè-p.Mr.ici.pe. 'de Iíahsbiirgo e
Tyrc'., da Kybiirgo*,rGorfz:ae Gradls-
ca, príncipe do Trer.'to. e Br.cta, mar-
grave da Alta e >:.a Baixa Luoace e da
Istria, ccr.üe' de HcherortTbs, Feld-
kirch, BiMjance, Sor.nenborg, senhor
de Tricstc, de Cíiláro e da Marclia-
wende, grande voyvodie da Voyvode
da Servia, etc, etc: •

Carlos Francif.eo Jocé, ou-e, -antes
da guerra, era corc:-.'-'l do regimento
de cavallaria da :-uinr.nição de Alt-
Bunaiirii na Bobsmí.:', não passava,
por ora, de herdeiro preicanpüvo da
coroa, pois somente a 2 de dezembro J
p-ioximo, H-S" anr..-vcrs«ari-o da asce.n- j
são ds Fra.nciico .lese ao throno, êi
ciue elle teria prociamado herdeiro da !
Austv-j Hu:ig:-..i. . jO novo im;)er;iJcr c*(ia, desde o tal- [
cio 0.x guerra, o commer «"lante. em [
chefe dos exeacitos au£7tr:aco3 que

»„. i operaram Cintra a Galicin.' 
| Mas diiisiu. tambem, em parte, as ¦
1 cperaçC-cs -centra .«...Servia.e o Monte- ,

nc£i-o, a irnca.dvj; do anno pã:cado, e ;
Y.7., o com.ir.i.indante i

aca -r«-o Tivr.-tino, |

Telegrammas

çüo de seu tio, o imperador
do***

Para que nada faltasse ao horror
mysterioso que paira sobre os Hahs-
burgo, marcados pelo destino, estes
nunca deixaram de ver os sinistros
«presagios que surgiram em sua exis-
tencia. , . ,

A águia de cabeças conjugadas ipo-
deria ser substituída nas armas im-
periaes por um corvo.a ave agoureira

«• ., ........ . que sempre lhes appareceu ameaça-
íeneral—tomavam-lhe mela \ ior&i nos momentos supremos da suade um g

'"ífegiilava 
seus actos com uma pre-

cisão militar. 
-'•_-': „^i

\'s 5 horas da manha tomava um
li-eiro almoço: uma chicara de café,
um pruu-o ele fiambre, e biscoitos.
Antes das 6 horas apparecia no seu
gabinete, uma vasta sala, cheia üe
.pequenas bibliothecas e mesas.

Até o meio-dia, o imperador traba-
lhava sem cessar, ouvindo a leitura
das informações mlnisteriaes, a que
•prestava a maior attenção.

Petições em numero tao avultaao
© em tantos idiomas, nenhum sobera-
jio os recebia com tanta freqüência.

Francisco José lia as petições, as-
' rnalava-as. enviava-as aos ministros

para estudal-as.
Muitas vezes, sobre sua mesa de

vida. ., ,
O-rei agora desap-parecido, quando

recebia a coroa em Olmutz, viu um
bando de corvos .pairar sobre o sou
castello; Maximiliano, na véspera" da
sua partida para ser coroado imfjera-
dor do México, passearido-pela ultima
vez com a sua esposa, a archiduque-
za de Saxe-Coburgo, no «parque do
castello de Miramar, viu-se aconapa-
nhado «por um corvo; outro corvo não
cessou de acompanhar a archiduque-
za Maria Thereza, noiva de Affonso
XII, quando partiu para a Hespanha,
cuja coroa fez-lhe soffrer muitas do-
res e derramar muitas lagrimas.

Estas apparições repetidas da ave
agoureira e fúnebre chegaram a In-
spirar uma ,peça á desditosa impera-
triz Elisabeth. Pois bem, dois annos

qnc flqii» no Senado, instituição que deve ter
o caracter de ns.vlo dos políticos que «UK-imecc. r
mm no serviço puhlleo, pura que o bi-eco fique - ™" '-^U,!J.Í" "".:_."«'
desimpedido' o sc abra plaçc att.v jruses... " --.-•¦ a. ¦

Se no Brasil Inteiro túda'a gente nio esti-
vesse convencida de- que o Sr. Xilp P"-anlu não
é e jilntiü» st**râ camlidalu ã siiit*r 1 > do Sr.

om ma;.o deste arco, offensiva que
te-;.-m'.nou, «coio so sal*?,, por um ver-

W«- ,s.á„ Braz. »,.-. havia ..,- --,- P.-o-.r .,.,.- »'- , 
''. 

A 
" 
B#, ^;^S,,*df ^; cisco ,losti- I, bem çiMi.ore-n-ena.-aa¦.¦pte.v

jiseá herdeiro, tercV. ccrtaTuence,- umoi! con'.:ni-.'dr,ae batural ntv.e' momento
fui HPrUl^ü fUCUlUlHt*iltl)i(]>|. ' • 

; .
l.>llziuentL' o presidente do Estado do Rio

esta acima dessa suspeita...

S1MÃO 1>E NANTÜA.
grav:."i:mn para a Áustria. •••

Tcdavi-a, houve- qu«êm murmurasse,
h.-i' tt-npos,- em- giair.des-.círcuSeu- do
veMio. niuolo, sobre o 

' 
<iiíè seria a

. ostentação do novo monarcha.se mm
I dia eile viesse a lOS-Jr d -governo geral
I dn, monaichia duál.:' ..:'•;.¦: ':

Todos os •comm.ntai-ios desse tem-
po. como ainda oa de hoje, consti-

em apenas um ponto de taterroga-
uito- gTíi.-í, erfi torno do qual se

de Estephanla e casar-ae com a baro- . não .1M_„jei.s, .fazcr urr.a previsão,
neaa. Renunciaria â Eaiccessão, & sua ^lle ila entretatato, margem a sup-
posição, íarla, emfim, qualquer sacri- , ..•-__,_; &%$& cujoa primeiros cchos,
íiclo. O .Imperador admoestou-o du- j 

Jde 
fu:uro 1)0(ierão conso'.idar talvez

ra, que contava 18 annos, «e apaixo-
«ou-se loucamente per ella.

Seu amor foi correspondido -e sue- |'
cederam-se então scenas terrh^eis. 

'

Rodolpno correu para o pai e ímpio-|-^
rou que lhe pernvittísse dhxirclar-se i ^jo^ü^o- gr;áp KFitpnhanlíi i> p«asn.r-ííe com a baro- „'=_ il...« r

NOVA TORK, 22 (P.) — Tele-

gramma recebido de Vienna confir-
ma a noticia da morte do dmiperador
Francisco José.

VIENNA, 22 (Via Nova York)? —

imperador Francisco José falleceu
ás novie horas, no seu castello de
Schoenbrun.

NOVA YORK, 22 (A.) — Sabe-se
aqui ter fallecido hontem, ás 21 ho-
iras, nò palácio de Schoenbrun, o im-

perador Francisco José.
O soberano da Austria-Hunginia,

que se achava já alguns dias reco-
¦lhldo aos seus aposentos particulares
naquelle palácio, tinha sido afastado
da direcção dos negócios, prohibindo-
se terminantemente, de accoTdo com
os médicos assistentes, que seus ge-
neraes o visitassem, afim de não fa-
lar o irniperador no andamento da
guerra.

Pela turde, o estado de Francisco
José foi dado como extremamente
grave e desesperador, renunciando ás

I primeiras horas da noite, os -seus me-
dicos qualquer recurso para salvar o

| soberano; por ser isso inútil e em
[ vista de haver sido até prolongada a
' sua existência artificialmente.
|; A's 21 horas, já sem força alguma,

j o organismo do soberano* deixou de
resistir, dando-se a morte.

j NOVA YORK, 22 (A) — Noticias
! indirectas de Vienna, dizem com o

fallecimpnto do imperador Francisco
José, no palácio de Schoenbrun, .on- j

I de o imperador se achava já ha uma
I semana, foi chamado ás pressas o
i herdeiro do thr.ono, o archiduque Car-
| los Frederico, que se acha na frente
i dos Carpathos, commandando o seu
\ exercito.
| LONDRES, 22 (P.) — Communi-

cações recebidas de Berlim dizem
! coíistar ali nue o imperador Guilher-

...
i me vai assistir aos funerais de Fran-

cisco José,
PARIS, 22 (P.) — Os jornaes re-

gist.am o fallecimehto do imperador
Francisco .losé e -cominentam-no em
"termos nós quaes não transparecem
aquelles sentimentos de piedade que
o facto certamente despertaria em
épocas normaes.

O "Matin", «por exemplo, diz que o
sin.'stro ancião, apesar da idade, des-
appareceu muito cedo do scenario do.
mundo, pois não viu a hora que se.
aproximava da expiaçao de crinWJ
cuja infámante e esmagadora respon-
sabilidade lhe ha de' pesar . eterna-
rrj.nte nas -paginas da historia.

NOVA YORK, 22 (A.)—Dizem de
Vienna que o imperador Francisco
José morreu trabalhando.

Na terça-feira, hontem, levantou-
se mais cedo que docostume e man-
doti chamar em seu gabinete o Sr. de
Burmn, presidente do conselho com
quem conferénciou demoradamenfe.
Fez os demais negócios em que se de-

pção dos concursos para provimento
das cadeiras de solfejo e theoria iphy-
sica e physiologia da voz e hygiene
.profissional." ¦

O cônsul do Brasil em Buenos Al-
res telegraphou, por intermédio do
agente do Lloyd Hollandez, naquella
capital, ás autoridades navaes, com-
municando que o vapor hollandez
"Goviland", encontrou-se, no dia íi
do corrente, com o patacho "Cara-
vellas" a 13° -46' latitude sul e 36" 7
longitude W. Gr., e que tudo Ia bem
a bordo desse patacho.

O "Caravellas" estava naquelle dia
acerca de 170 milhas ao norte,' na ai-
tura de Itacolomy, ao sul da Bahia
e ao norte dos Abrolhos.

O capitão-tenente engenheiro ma-
chinista Augusto Fernandes de Arau-
jo foi elogiado em ordem do dia do
estado-maior da armada, pelo aelo,
dedicação e proficiência com que
exerceu o cargo de chefe de maohinas
do cruzador "Barroso".

" - •
O almirante Gustavo Garnier, chefe

do estado-maior da armada, elogiou
em ordem dev dia, o capitão de fragata
José Isaias de Noronha, pela corre-
cção, zelo e lealdade, com que se hou-
ve durante'o tempo em que.exerceu
o cargo de chefe da-3* secção do es-
tado-maior da armada.

strucção do ramal de Tres Corações
a Lavra, de que contrataram com a
Companhia de Estradas de Ferro Fa-
deraes Brasileiras Rede Sul Mineira
a construcção do dito ramal e peran-
te o judiciário protestaram pela fal-
ta de medições te respectivo paga-
mento por parte da referida compa-
«nhia, dos trabalhos por elle executa-
dos: — "Ao governo não cabe conhe-
¦cer do assumpto, á vista das clausu-
las do contrato de arrendamento, que
só regula as relações da companhia
com o poder «publico e não com ter-
ceiros."

O Sr. ministro da viação, por ter
sido hontem dia de despacho com o
Sr. presidente da Republica, não com-
pareceu ao seu gabinete.

Quer- viver contente?
CEMA! ;

Beba- IRA-

Foi posto A disposição do com-
mandante da 6" região- militar o co-
ronel João de Figueiredo Rocha,

^— 7——

Por acto de hontem foi nomeado
iinstructor militar cio tiro n. 240, oom
sede na lha do Governador,, o .2» te-
nente Conollano de A«ndrade.

trabalho, ficavam as novas leis, mie o . ajUM ao aeu 
'assasinat0 

em Genebra,
Imperador sô assignava^depois^ que j ^ Lucchini_ um oorvo> 0 eterno cor
sua consciência se capacitava de que
ò bom publico era attendido. As sen-
tenças de morte não recebiam o seu
"cumpra-se" antes de ter estudado
ottentamente o processo, que, multas
vezes, acabava por um acto de cie-
mencia imperial, se se convencia de
que ella não offenderia á sociedade.

Depois de ter dedicado horas tão
longas ao serviço publico, Francisco
José lia os jornaes de Vienna e os re-
talhos dos jornaes que seus secreta-
rios especiaes preparavam. A's 9 ho-,
ras, recebia seu secretario geral, e de-
pois os chancelleres da Áustria e da
Hungria, os ministros e os grandes
dignitarios.

Um de seus blographos dá estes
apontamentos sobre as particularida-
des da vida do extineto monarcha:"A's vezes levam ao seu gabinete
um prato de "sandwichs" e um copo
de cerveja, cê'tudo o que toma o so-
beraiiõ de milhões de Indivíduos,
quando o trabalho é muito. Mas, nem
sempre. Sua magestade come tão par-
camente. O almoço compõe-se geral-
•mente dè sopa, dois pratos de carne
c cerveja. O jantar consta de sopa, ler-
gumos, carne ensopada ou .assada,
doce. um copo de cerveja e o seu in-
dispeiisaví-l charuto.

O imperador não gosta dè vinho e
quando brinda em üm banquete, ape-
nas humideeia.os lábios com 6 cham-
pagne.

Recolho-se cedo aos seus aposentos,
e se as cireumstancias o obrigam a
deitar-se mais tarde, toma um copo
do cerveja ou come um prato de mo-
rangos.

As refeições habituaes do imperador
dit'1'erpm muito das grandes solemnl-
dades officiaes a que é obrigado,
sendo a corte de Vienna uma das que

vo dos Hfflbsburgo, arrebatava—lho
uma fruta que tinha nas mãos.

Entretanto, quão rlsonha se offe-
receu Elisabeth á vida I

Cinco annos depois de Francisco
José subir ao throno, Elisabeth des-
cia o Danúbio em um formoso barco
engrinaldado de fjor.es, com velas de
seda vermelha, até Vienna, onde pe-
netrou como a «rainha de um conto de
fadas, em meio de acclamações deli-
rantes do «povo, seduzido pela sua
graça e belleza.

Elisabeth entrou no castello de
Schoenbrun e o povo, • âqpois disso,
quasi não a tornou a ver. Mezes de-
•pois do casamento graves dissènções
surgiram entre os dois esposos; e
Elisabeth, cuja alma Francisco José
não comiprehendera, fechava seu co-
ração e jamais perdoou ao impera-
dor.

A paz da casa imperial estava mor-
ta, e o caso tornado publico, mortifi-
cou cruelmente o imperador.

Veiu depois a guerra da Itália e a
depelto das victorias de Lissa e de
Custozza, apesar da .bravura com que
o irmperardor carregava sobre o ini-
migo á frente dos caçadores do Ty-
rol, a Áustria perdeu uma das mais
bellas províncias, a Lombardia.

O imperador, vencido e acabrunha-
do, quiz suffocar seu grande desgosto
o, ferida novamente, no seu coração
de esposa, Elisabeth deixou a corte,
recolhendo-se a uma vida quasi de
claustro.

Errou «pelo mundo, ipela Madeira,
Corfú, Veneza, fazendo longas ville-
giaturas no seu castello 4e Lainz.

Diz-se que Francisco José' tentou
varias vezes reconciliar-se com a es-
.posa, solicitando a sua volta para a

adversário, as. maiores sym.pathias.de- híc, A>s j horas-da noite, como a fe-
monstraildo-as JÍEfi^-fgJf^^.J-hte augmentasse e o soberano sen-

tisse que r.eu estado de saúde pgoraya
cada vez mais, retirou-se do despacho

ue de Va-
aposentos

sim foi, pois, chmSiwIo
rompimento. de'fióstiiidade dos impe
rios contr.tes aos paizes di "entente"
A pricceiia Zítrijfjtakpra' imperatrà da_. em ct>mpâhiila do archl-duq
Austria-Hungrra^r_d_cci'arou: 

-fin 
ço- 

. ]erja recolhelldo.se .a Bells
nheço a minha-origem; a.mo dupla-. -.
mente «ita FJ-anca^que foi governada particulares, deitdiido-se.

pelos «meus antepassados e onde eu | Pelas SHhoras da noite, levantou-se
vivi pa-vte de in£ji||j.- Infância ¦. rapidamente e de um momento levou

Estas V&MK^^.P^^^. i'vc^"1. a mão ã garganta, como que sentin-
echo mundial. Doâi-Hs esta««iju a con- . ,-,, , , * ^
flSS^òri?m™lí-StemS>: deoli-' a" suffr,oar-se, fallecendo minutos de-
coii 

'dq,quellas. syh--';.)àth-il'S, jamais i pois-, com uma curta e suave ago-
perdeu o ejpirito francez que lhe de- -I nia_
mora na âJ.mà. --Todxü as occurrcncias
de hoje são-para-a^princezaZJita um
•profundo pesar. . i

Seu irmão assJm' 'itambom pensa e,
como ella, recebeu riã 'França educa-
ção desde fli infância até a recepção
do gráo de doutor ria .Sorbomne.

LIGA BRASILEIRA'í;í:.PROT.ER3IAN1A

conservam com mais afinco as tra-(cOrte, mas' Elisabeth foi inflexível
dlçõcs de luxo, de etiqueta e de ma-
gniflc.enclà.

Durante o anno ha vários banque-
tos e festas no palácio dos Habsburgo
ou no castello real de Budapest. a que
assistem os mais graduados funcclo-
narios do Império.

Durante o jantar o imperador
conversa familiarmente com as pes-'sons 

que estão próximas.
Quando se levanta todos o acom-

panbam o dirigem-se para o "fu-
molr", onde se serve o café. Forma-se
então o "cercle."

O imperador dirige-se aos grupos,
falando-Hics sobre os seus assum-
ptos pessoaes ou sobre os aconteci-
mentos do'dia.

Antes dos dramas que enlutaram
sua vida, consagrava duas horas, de-
pi is do almoço, á familia. Agora vive
quasi solitário, salvo durante o verão,
que passa em sua 'formosa villa de
Ischl, construída entre as bellezas de
Sabstcammergret, rodeado por suas
filhas e seus netos.

Quando está em Vienna, o Impe-
rador vae freqüentemente a Lainz,
onde está sua filha mais moça, ou ao
castello Imperial Schonbrunn.

Viajando ou passeando, o impera-
dor nunca se faz cercar por escolta
militar, e não gosta das excessivas
precauções da policia de segurança.

Suas diversões favoritas são a lei-
tura, o theatro e a caça. Jâ não assis-
te tão a meudo As representações
theatraes. como outr'ora, mas apre-"cia as peças novas no imperial Bur-
theater e a Opera.

Krancisco José é muito generoso.
Si.ecorre, a manchelas, os pobres e os' <*.ie soffrem. Para isso dispõe de uma
íi.rtuna pessoal, avaliada em

.GOO.OOO "coroas." A lista civil

Somente annos mais tarde, a imipera
triz perdoou, não ao esposo, mas ao
pai,,cujo coração, como o delia, fora
cruelmente ferido.

Tudo concorreu para que Francis-
co José.fosse um dos mais dosventu-,
rados dos soberanos do seu tempo.

Seu primo, o rei da Báviera, depois
de escandalizar a Europa oom as suas
excentricidades, enlouquece,( mata o
seu medico e afoga-se no lago Starn-
berg. Uma filha de seu tio, o archi-
duque Albrecht, morre horrivelmente
queimada, incendiando as suas rou-
pas com a ponta de um. cigarro que
queria oocultar da vista paterna; o
archiduque Laalo morre era uma ca-
cada, ferido aceldentalmente por um
tiro.

Depois, sobreveiu a morte de Ma-
ximiliano. Tres annos depois de collo-
car sobre a sua fronte a corOa do
ephemero império mexicano, abando-
nado por aquelles com os quaes devia
contar, é fuzilado, ficando louca sua
esposa, a -imperatriz Carlota.

Dois golpes feriram-no mais tarde,
brutalmente, enfraquecendo o cora-
ção de aço do monarcha austro-hun-
garo.

Um delles foi a tragédia de Meyer-
ling. O archiduque Rodolpho, filho
único dos 'imperadores, era um man-
cebo elegante, e, sob muitos pontos de
vista, mais adiantado do que a sua
época.

. Em 1881, aos 23 annos, foi ajusta-
do o seu casamento com a princeza
Estephanla, filha de Leopoldo II, rei
dos belgas, e de Maria Henríqueta,
archlduqueza austríaca.

Os Íntimos da corte diziam que se
defeitos podiam ser apontados no ca-iraçter do archiduque, a princeza não

Q imperador estava,' então, cercado
de toda a família Imperial, o Sr. de
Burian, presidente do conselho, altos
dignitarios e fidalgos.

A nova espalhada que foi pela ci-
dade cai sou a maior sensação'e sen-
tiniento, comquanto fosse o desen-
lace esperado a cada momento, gra-"r, 

.„..i" «i,.., ! ças á gravidade da moléstia que ac-

PriG^rm^^re^^oj^1^^ | 
commettcra sua majestade "

horas, em sua sede, para deliberar NOVA YORK, 22 (A.)—Toda a im-.
sobre' as homenagens fúnebres que | prensa desta capital publica longos
s.arão prestadas, a sus'.•magestade o,.n'e^olpgÍ0í-í acompanhados' de bio-

O Lyceu Allemão. annexo a. mesma ' dor Francisco José, da Austrla-Kun-
instituição; suspendeu as suas aulas , grja

Os jornaes alliadophilos ou alliado-
phobòs mantêm a mesina .linha de
oondueta em face do doloroso acon-
tecimento, noticiando-o respeitosa^
mente, muito embora alguns delles
accentuem com cores mais ou menos

I vivas a grande parte de responsabi-
1 lidado que nos crimes que utimamente
' vem se desenrolando na Europa cabia

1 no extineto soberano.

22.000.OOU coroas, a nsta civil i dei.xara Ac os t A p.rin'ezamal lhe- M para sustentar os pala-; tao tinha 16 annos, era aumtantodos_, castellos, villas parques de cae^a, ciumenta, de caracter pouco expan-
Jardins zoológicos etc. I s-ivo, sendo a peior esposa que nado-
-i i^ÃS ^.Son%nr"SOdiariImenírbad I '> rUl,ntter escol!íil1° Pava^um^car^er
^{J^T^J^^^lll^^^ 

* >*>^o como o do ar-
éustp amo." E, entretanto frugal ¦ .Vntes 

¦'

como é, nunca foz economia coisa ¦ 
um casa, de des;?ra(;ads0'3 

° casal era
clrsconliecida na corte da Áustria. ' Em 1887 archldiimia nn„i,0n«„

O Sr. ArcUibald R. Coyntwjjn. que , Cm casa de uma J, a S, a condes:c.-reveu um longo artigo na "Tortn - M Jarigc.h baroneza ^Ha Vetse-lihlly Revlew sobre Francisco. José,  m»i* »
.lá estas outras informações sobre Mm¥TBT»v¥ . r OflDTClnoM.iu intima do soberano: I 1 IIITI l\] 1 f òüRTE OS"Ninguém ignora em Vienna, como 1 111 | II 1 uc m todas as cortes da Europa, que 0 fl II1111 III fi I | 
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chefe da monarch'a austro-iungarai || ihUlliPI l|j correnteha vinte e cinco annos mantém uma im *'• w M" ¦<•«¦« vui I Oil^O

minutos) (A.)—A embaixada austro-

ramente. I alguns dos" com.mentarios feitos em
Rodolpho voltou-se para o papa, torno da sua porsona^.dade.

pedindo seu auxilio. O sümrno ponti- Carieis Francisco José- cajou-socom
fice, porém, nfto o attendeu. 'a princeza Zitai filha do duque Ro-

Todo. o peso da familia foi atirado 1 |jert cie Bourbon dé jparma e nascida
na balança1 contra o archiduque, e,' na italia, no castello de Pianose, em
por fim, conseguiu o imperador Fran- . 1390. Educada na Frainça, 110. Col'.'3- ,
.'cisco José, tíepois -rle uma scena dra- I gt0 aos Benedicfeios de Santa Cecília ' dicava durante o resto do dia e, pela
matica, «arrancar-lhte a promessa de \ de Soler.mes, ell^nutre pelo piCzhoje tarde sentiu-se com um poux-o de fe
reeoliciliar-se com a esposa, e al>au- "",' "
demar Maria Vetsera.

O archiduque deu ao pai sua pala-
vra de honra e notificou a 'interes-
sada.

No mesmo dia o archiduque reunia
no pantheão de Meyerling seus ami-
gos, o «príncipe Felippe d-e Coburgo —
que mais tarde eucheu o mundo com
ruído de seus escândalos com a prin-
ceza Luiza de «Saxe, sua -esposa — e p.
conde de Horjot. A' noite o archidu-
que voltou para Meyerling em compa-
nhia da baroneza de Vccsera. Amuof
ceiaram, e no dia seguinte pela ma-
nhã, quando o creado penetrou no
quarto do archiduque, encontrou dois
cadáveres, um ao lado do outro.

Profundo e impenetrável mysterio
rexteia até hoje o trágico dconteci-
¦mento. Suppõe-se que a cortezã, ven-
do cairem suas illusõcs, avançara parii
o príncipe, golpeanco-o com uma na-
valha. O archiduque Rodolpho teria
então estrangulado a amante, suici-
dando-se acto continuo.

Nesse momento de inenarrável sof-
frimento, a imperatriz Elizabetb foi
de uma grandeza sobrehumanã, do-
minando sua prepria dõr para conso-
lar seu esposo.. Nõ loiar que existiu
o tristemente celebre pavilhão de
Meyerling, ellá fez construir um con-
vento para os Trappista:', cuia capela
se ergue no mesmo logar em que o
corpo de Rodolpho jazia.

A sua mãi desolada ia ali ameuda-
das vezes chorar c rezár em silencio.

Desde esse dia, a soberana austria-
ca não soube mais o que era o su-
mno I

Passou um anno e ao completasse
foi a Meyerling, voiteíndo á sua vida
errante. -~ .

-Viram-a em Rclioenbr..nn, Corfu",
San Remo, Villafranca e Macitheiin.

Qúiz ir a Genebra; procuraram de-s-
suadil-a; a Suissa estava ciicia dc
anarchisias resolvidos a commetterem
as maiores atrocidades. Não.quiz ou-
vir os conselhos que lhe davam e par-
tiu.

Passava pelo cães, para tomar o va-
•por, quando um joven se levantou dá
um banco e vibrou-lhe uma punhala-
da -em pleno peito. Elizabeth caiu de
joelhos com a violência do choque;
mas, valentemente, ergueu-se, tomou
o braço de sua aia e embarcou. De
repente, desfalleeeu; despiram-n'a e
sobre o coilo descobriram uma peque-
na ferida pela qual o sangue não
sahia.

LuchenI, sinistro imbecil, anarchis-
ta italiano, apunhalara-a porque "cila
era feliz e elle desgraçado".

Perguntaram-lhe:
Soffre ?
Não, respondeu ella, e expirou.

Quando Francisco .José soube da
abominável tragédia, comprehenden-
do por fim o que perdera co.m essa
esposa terna e forte, teve uma crise
de desespero ainda mais alarmante
do que quando soube da morl? do fi-
lho, e através das lagrimas, repetia:
E' a hora mais cruo' da minha vida.

Mas o cálice, de seus soffrimentis
ainda não estava cheio: Francisco
José devia receber outras pungentes
feridas.

Depois de taes dramas, o monarcha,
torturado por tantas dores,'viu multi-
plicarom-se as "mésalliances" na sua
familia. nessa altiva e orgulhosa fa-
milia de Habsburgo, que preferia
sempre ser desgraçada por contínuos
casamentos consangulneos a descer
da sua hierarchla. Francisco José teve
o seu orgulho abatido. A Imprensa
não quiz ou não pfide esconder a des-
graça que o feria.

A princeza Isabel, filha de sua.filha
Gisela. casou-se com um tenente da
reserva, o barão de Seefried, e ainda
ba pouco o casal vivia em uma ai-
dela da Moravia.

Estephania, a viuva do archl-du-
que Rodolpho, casou-se, apesar da
opposição de seus pais, com o conde
de Lonyay, um húngaro de mediana
nobreza, e vive feliz; outra princeza,
filha do archi-duque Rodolpho e de
Estephania, é esposa de um official
de cavallaria, o príncipe, de Win-
deschgreetz; e, por fim, o archl-du-
que Francisco Fernando, aquelle que
o Imperador, privado de descen-
dencia masculina, designara para seu
suecessor no throno, casou-se mor-
ganaticamente com uma ala da
archi-duqueza Isabel, a condessa
Choteck, com elle assassinado em Se-
rajevo.

Falámos apenas das mais notáveis
destas "me3alliances"; a relação com-
pleta seria demasiado longa. -

Francisco José soffreu outroí des-
gostoi de família.

por tres dias.

A communicação official'
O-ministério das Ralações Extcrio-

res recebeu communicação dó falie-
cimento de aua, mngesiade o impera-
dor Francisco J.cué I,' da Austria-
Hungria, por intermédio dc um tele-
gramma da legação do Brasil em
Vienna. " - . "

O Dr. Lauro Müller deií do facto
conhecimento ao. Sr. presidente da

... .. „„ huncrara nesta capital acauã aç rece-
Republica que immediatamente . en- «un>-,...,i ...

viou um telegramma ap aremiduque
Carlos Francisco, herdeiro do throno,
apresentando as 'condolências do gp-
verno brasileiro. .

Ao mesmo tempo; o Dr. Lauro
Müller -telegra.phoii ao Sr. Franz
Ko-lossa, enviado extraordinário e mi-
nistro plenipotcnciario da Austria-
Hungria entre-nós,' que.se acha em _
Petropolis, dando-a-S. Ex. os ¦ pesa-j ,
mos em nome do'governo brasileiro, | do operador Francisco Jo sé

e dirigiu outro despacho ao Sr. Car- NOVA YORK, 22 (A,)-Dlzem de

los Martins Pereira e Souza, encarre.
gada de negócios do Brasil em Vien-
ná, para que testemunhasse esses
mesmos'sentimentos ao governo aus-
triaco.

O Sr. ministro da guerra concedeu
3-0 dias de dispensa do serviço ad ge-
neral Napoleão Ache, commandante
da 4" 'região .militar.,

—' * <¦» >"' ¦'.• 
' 

. . .

Slgnaes precursores. ......_' -¦'']--

Cada dia que se .passa o Sr. Ladro
Sodré miais «se afasta de uma possibilidade
qualquer «de salvar o Pará.

Para não crear dif-ficuleladcs ao Es-
tado e-ao .pairtndo, o 

~§r.. 
Enéas Martins

recusou nobremente uma reeleição, legal
e paia -a qual fora fortemente indicado.
E o nome do Sr. Silva Ros-ado só não
é apoiado ipoT.um nu«m«ro insignificante
dc a-n-Jgos do' Sr. Lauro.

A inviabilida:.-!c das pretensões deste é
dc tal ordepi Cfiie «ainda hontem aim dos
muitos jc.rnacsr.nhos exploradores existen-
tes no Rio dc Janeiro e que é partidário
extremado da sira candMn.túra, escreveu:
"E a prova de que a candidatura Sodré
í«a:'-á vic.criosa d.as urnas -paraenses, ahi
tomos u bellissima manifestação em que
compareceram para mais de tres mil crian- |
ças e outras tatòs senhoras, que foram !
levar aquelle s-enejor as acclamações. dc
suas almas em festa, etc."

O estylo; como sc vê, está entre-.o rc-
•barbai ivo e o flendo. E o argumento in-
vocado pró-I^viro Sodré é realmente «ex-
traordinario I

A Conei.itúição do P-ará tem as suas
singularidades e tanto assim 

"que 
permittc

a. reeleição; Mas não vemos como tres
¦«mil criaii(;.as e trc«s mil senhoras consi-

gam metter um unicò voto nas urnas pa-
racnses a não ser que Iodos esses cheru-
tfcs e todas essas damas entrem a caba-
lar ¦ descipcradanientc junto aos seus pa-
pás, maridos c irmãos...

Ek«:i -até faz lembra.r a pilhéria do,Sr.
Thaifmaturgo de Azevedo, querendo pro-
var ao presidente da Republica que havia
sido eleito presidente 

'do Amazonas com

photogrt-.phi.as do seu desembarque em

M anáos.
Decididamente' o Bra-sil está em vespe-

ras de 'receber' a revelação de uni novo

procès'30 eleitoral. E cdo extremo-norte
eme virá a boa nova... .

O Sr. ministro da. guerra determi-
nou que continuem & dispiosição do
coronel Antônio de Albuquerque Sou-
za o major Estellita Augusto Wer-
ner, o capitão Manoel Bourgard de
Castro e Silva e o Io teneinte Joaquim
de Souza Reis Netto, como auxillares
daquella patente, nos estudos..de ad-
aptação das fazendas de Sapopemba
e Gericinõ a campo de instrueção.
sem prejuízo dos serviços eme lhes
são affectos nos corpos e estabeleci-
mentos a que pertencem. :.

——&- — •

O Sr. miinistro da fazenda, por acto
de hoje, nomeou Jeronymo Fernuiti-
des do Prado para d logar de escrivão
da cottectoria de 'rendas federaes, em
Natividado, S. Paulo. r .

' 
Na 1* pagadoria do Thesouro Na,-

cional pagi-m-se hoje os procurado-
res.-

, ——• '—; ¦

Ò Sr. 'mirriatro da fazenda deu pro-

Em aviso ao seu collega da fazen-
da, o Sr. .ministro da viação comnui-
nlcou que, de accordo com a tomada
de contas da Sorocabana Railway
Co. Ltd, linhas de Itararé e Tibagy,
relativa ao Io e 2o semestres de 19 ih'
«o compromisso do governo do juro
de 6 o]o ao anno, importou em réis
1.014:300$. Como, porém, no referido
periodo, a comipaãhia teve a remiu
de 955::756Í344, o governo deve, ape-
nas, 65:543Ç756.

"— «¦¦¦¦¦

Pelo Ministério da Viação foram
requisitados do da fazenda págamen-
tos de 1;704?836.

Reforma do regimento.

Foi presente hontem á .mesa do Senado
uma indicação da comniissão de finanças,
modificando em parte o artigo 112 do
regimento interno dessa casa do Con.
gresso.

Deu gênese a essa providencia o facto
de julgar-se a conuni-ssão de finanças «ii-
imnuida cm sua acção com a interpretação
precisa-, razoável, que o presidente do Se-
nado estava dando ao artigo 142, conce-
bido nos seguintes termos:

"Art. 142 — Não é permitt.ido apre-
sentar aos project09 de leis animaes
emendas com caracter de proposições
pnincipaes, que devem-seguir os tra-
¦mi-tes dos projectos de lei. São con-
sideradas taes as emendas que cream,
reformam ou extingiiem serviços e
repartições publicas, convertem em
ordenado .parte ou toda a gratifica-
ção «estabelecida em leis especiaes,
revogam leis de outra natureza ou
«mandam vigorar as já revogadas, .

Exceptuam-se, porém, as que tive-
rerh «por fim reduzir ou suppriiuir des-'.pezas 

publicas, quando .propostas ou
¦aceitas .pelas comanissões que estuda-
xeni os respectivos projectos."

Ha longos annos que as presidências do
Senado haviam olvidado estas salutares
restricções do art. 142, de modo que,
«ponco a pouco, se 'habituaram 09 embai-
xado-res do|s Estados- a introdnriir |tuis
caudas dos orçamentes as íiw.tís extrava-
ig-antes dii'ipon'';õrí. do mais requintado
favoritismo pessoal. Repartições eram
completamente ircfomtadas, ministérios
houve (|iie sofíreram verdadeira .metamor-
phose cm todo o seu apparclliamento ad-
ínicistrativo, elevou-se até uma legação
a embaixada.

Os próprios interessados cm augmento
dc vencimentos, só por oceasião da d.is-
cnssão dos orçamentos é que se lembra-
vam de .pleitear o fa«vor ipretendido.ikidos
na batburdia exun q.ue' na nossa Canwra
•alta se «cstnidavam as leis de meios, chega-
das em regra no ultimo mez de sessão
prorogada. A Victoria fo.i scmiprc a regra.

Este anno mesmo, logo que deram en-
traela os orçamentos, cites affluiraim aos
corredores do .palacete do conde d'Arcps,
a assediarem os membros da commissão
de finanças.

•Ante,' porém, a attit.udc._da .presidência
da «mesa, passaram a' recuar. Os próprios
senadores1 formularam tímidos'- «protestos,
inter amiens, e não passariam'delles,. por
corto, sc -não fora a attH-ttdc da conim.is-
são de finanças, que pretende lhe seja
dada a faculdade privilegiada ío-bre qual-
quer senador por si só de apresentar aos
orçamentos as modificações que muito
bem entenderem os Sr9. titulares das pas-
•tas, pois a não ser dois ou tres dos seus
membros que fazem trabalho próprio, os
demais não «passam de meros representan-
tes obedientes dos .Srs. «ministros. O Se-
nado é. a câmara revisora. Preciso era
que a mesa deixasse de rigores e por
isso redigiram a seguinte emenda::

"Ao art. 142, substituía -sc- o pe-
riodo f.inal pelo seguinte:

Exceptuam-se, porém, as propostas
ou encaminhadas çfílas cominii.fijõos
que estudarem os respectivos proje-

,ctos"
Ora,, pela modificação que se vai in-

troduzir ao art. 142,- fica á commissão
de finanças o papel primordial de receber.

inspector fiscal' dos Impostos «de con
sumo Horacto «da Costa Ferreira ao
acto da de-egacia fiscal do Pernam-
buco, -ctue intimou 111 rccoJhcr aos co-
frés públicos a quantia dé 8:683$j00,

"WASHINGTON, 22 (20 horas-e 25 .que, a .maior, lhe foi paga, com abono

ber communicação official de Vienna
do fallecimento do imperador Fran-
cisco José I, da Austria-Hungria, dan-
do da mesma sciencia immediata ao
departamento de Estado.

WASHINGTON, 22 (A.) — O Sr.
Lansingí secretario de Estado, visi-
tou. o encarregado de negócios da
Austria-Hungria nesta capital, a quem
apresentou pêsames pelo fallecimento j ija.nc0 elo eáes do «porto, para a 5n

de uma revista, e, reformando a • de-
tífião recorrida, o Sr. ministro man-
doii abonar ao recorrente a totiail.dnde
das multas impostas a Amaral & C. e
a Moreira & C, por sonegação de im-
postos, em face do ctue dispõe o artigo
33 da lei n. 29; 2S0, em cujo regioien
foram impostas ais multas de que
se trata.

. Respondendo ao officio de 22 de
junho deste anno, em que o Sr. presi-
dente do Banco do Brasil propõe a
permüta do terreno adquirido pelo

Houve quem estranhasse que, hon-
tem, não houvesse a menor manifes-
tação de pesar p^la morte de Fran-

Berlim que toda a imprensa daquella
eapitul publica longos e sentidos ne-
crologios pelo fallecimento do sobe-
rano austro-hungaro.

• Segundo esses mesmos-despachos, o
kaiser, logo que teve sciencia do Ul-
ctuoso acontecimento," abandonou o

quartel-general, dirrgi.ndo-se a Ber-
lim, de onde partirá immediatamente

cisco José. Não. sô* não foram vistas para Vienna, afim de assistir aos fu-

bandeiras austríacas a meia adriça, | neraes de Francisco José.
como, ao contrario, parece que de 1 BUENOS AIRES, 22 (A.)—Seguin-
propósito se exhibiram dnnumerais
bandeiras allemães içadas até ao to-
pe dos mastros.

Dar-se-hia que os allemães esta-
vam satisfeitos com o^funebre acon-
tecimento.

Não ha -motivos para extrantiezas*
nem para commentarioe descabida-
mente malévolos.

Noticias ou telegrammas, publica-
dos pela imprensa, não têm valor of-
flcial, e, nestes casos, só'são- toma-
das providencias em face de conimu-
nicações officiaes, as-quaes sõ muito
tarde chegaram, hontem, ao Rio.

O facto, porém, Jüstifica-se plena-
mente, com a maior -facilidade, pela
severa prohibição de recebimento de
despachos officiaes dos. Impérios cen-
traes, nas linhas tclegraphicas ingle-
zas. Assim, Vienna «só ipóde ter com-
municação official para o Rio pelas
vias seguintes: Vienna-BerlimrNauen
('linha telegraphica); Naucn a Say.
ville-Nova York (via radiographica);
Nova York-Buenos Aires (via eub-
marlna, Galveston, e Buenos Aires-
Rio (linha terrestre) via Uruguayaoa.

do o protocollo, o governo da Repu-
blica vai decretar o lueto official pela
morte do imperador Francisco José,
da Austria Hungria.

BUENOS AIRES, 22 (A.)—O chan-
celler Carlos Becú foi pessoalmente
visitar o Sr.: Gilberto Maretorff, en-
carregado de negócios da Austria-
Hungria, a quem apresentou pêsames
pelo fallecimento do imperador Fran-
cisco José.

O referido diplomata tem recebido
outras muitas visitas de autoridades,
diplomatas e personalidades nacio-
naes, pessoaes e por telegrammas e
cartas.

vimnnto a 11 recurso ' interposto, pelo .^^ . cncam|nhar á mcsa, a.s emendas
qüe as tem de • submetter a oipoiiiaientó.
No caso de conter a providencia uma me-
dida razoável, aceita «pelo governo, muilo
bem, >pois a comsnissão a adapta, emipres-
tando-lhe a siva resipon-sabilMIbdc, Caso
contrario, porém, o dc não ser aceita a
medid-a proposta, vai ella ter á mesa com
a assignatura do senador que a apresen-
tou e quando tiver de ser apoiada pódc
ser aceiaa ou recusada pelo Senado, o
que torna completamente inútil o art. 142,
com a circnmstancia que se maus de cinco
«assignaturas lograr ella, a formalidade do
a«poiariiento c escusada, ipaissando a emen-
da a figurar desde «logo entre as consi-
dtíriadas objecto de deliberação do Se-
nado.

Eis, pois, o que resultará da approvação
do que propoz a commissão de finanças.

Não seria muito inais razoável que as
medidas que infringem o art. 142 consti-
tuissem projecto' em separado, sujeitas a
melhor estudo «e maior divulgação c ele-
fesa?

Era, positivamente, o que pensava o
Sr. João Lyra, tanto assim que de uma
emenda recusada pela mesa elaborou logo
um projecto que apresentou á commissão
de -que é um dos ornamentos, 9em que li-
vesse menecido menos ipor isso no conceito
dos seus pares.

Por decreto da pasta do_ interior
foi naturalizado brasileira Ánne Lu-
gstra, natural da Hollanda, e resi-
dente no Estado do Paraná.

O Sr. ministro do interior transmit-
tiu aos SrtV igiovernadores '« presl-
dentes dos .Estados o seguinte tele-
gramma circular:"Rogo que mandeis publicar na fo-
lha official do Estado, pelo praz» de
120 dias, a contar de 13 de novem-
bro corrente, achar-se aberta no In-
stituto Nacional de Musica » inseri-

stalacão de uma suecurául, por outro
çoutigiio á área destinada á constru-
cção do edifício da-Alfândega desta
cidade, o Sr. ministro da fazenda so-
licitou-lhe informar quaes os lotes da
á.rea que o referido banco deseja
obter, afim de poder resolver o as-
sumpto.

O Sr. ministro da fazenda concedeu
isenção de direitos para diversas mer-
cadorias importadas pelo Ministério
da Viação para a Estrada de Ferro
Central do Brasil, pelo Lloyd Brasi-
leiro è Escola Polyteohnica, para os
seus serviços. *—,

O Sr. ministro da fazenda, despa-
chando o requerimento de Araujo &
Oliveira, pedindo para comprarem
uma parte da praia comiprehetndida
entre a avenida Atlântica c o morro
da Viuva, pronunciou o despacho se-
guinte: "-Não ha o tjue deferir".

" ¦ -

O Sr. ministro da fazenda deu pro-
vimento ao recurso interposto por
D. Luiza Lima Pereira, do acto do de-
legado fiscal do Maraivhão, que jul-
gou regular, o piocedimento da Em-
preza Predial do -Norte deixando de
entregar o processo que coube á re-
corrcin.te, visto não estar a referida
senhora quites da. ultima prestação,
porquanto o art. 7° do iregulamento
annexo ao decreto n. 11.292, assim

"determina o numero .mlni.mo de tres
prestações em atrazo para caduoi-
dade dos direitos.

~m ¦

A Recebcdoria do Rio de Janeiro
arrecadem de 1 a 21 de novembro
1.736:900*257; hontem, 71:477$778.

Total, 1.808:378*0*5.
Em igual periodo do anno «passado

arrecadou 1.776:500*716.

O Sr. prefeito concedeu hontem
ao administrador do cemitério da
ilha do Governador, Salustiamo An-
tonio Pereira Alves, uma licença do
60 dias, para tratamento de saúde.

O Sr. ministro da viação deu o se-
guinte despacho ao requerimento de
Zoppa & Primavera, dando conheci-
mento para estudos e informações que
hajam de ser ministradas sobra a con-

Por actos de hontem do Sr. prefei-
to foram transferidos or guardas
municipaes Deoclecio Telles de Mc
nezee, do 3o districto para o 20";
Franklln Ignacio de Castro, do 5-
para o 18°, e Ernesto Augusto Lopes,
deste para aquelle.

•—
Na Prefeitura paga-se hoje a folha

do vencimentos do mez findo da po-
lieia sanitária. 

Pelo Sr. director de instrueção pu-
blica foram hontem assignados os xe*-
guintes actos: dispensando, Dal ila
Ferreira Dias, Odette Vieira de Mon-
ra e Laura do Carmo, dos logares de
substitutas de. adjuntas licenciadas.

Para a compra de 220 kilos de fios
de cobre e 28 kilos de latão e porcel;
lana, soquetes de. lâmpadas, esta
aberta concurrencia na secretaria do
theatro Municipal, a encerrar-se, no
dia 30 do corrente, & 1 hora
tarde.

I
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associai» Brasília

SOMOU POSSE A NOVA DIRKCTO-
RIA

i

'Aberta a sessão e achando-se presentes
os Drs. Renato da Cosia e Almeida e
Edgard Ribas Carneiro, hoje illustres -ad-
vogados do nosso foro, o Sr. Raul da
Rocha convidou-os a sentarem-se em a
mesa da presidência, depois de em breves
phrases expor á assembléa que sc tratava
de dois mocos que íoram os fundadores
da Associação Brasileira de .Estudantes,
•ha trca annos, mais ou menos, dc moços Estradas
que, enfrentando os obstáculos mais ter- Maricá:
riveis c oriundos do desanimo geral (pie
no momento ínvad:a assustadoraniete to-
da a classe acadêmica, conseguiram, com
a .energia qiüe os caracteriza, crguier a
associação, cm cuja sede .se encontravam,
c que, dentro de poucos annos, será a rc-
presentante verdadeira do-s estudantes bra-
sileiros em todo o mundo. Antes de ter-
minar o seu improviso, o Sr. Raul da Ro-
cha nomeou uma commissão dc tres mem-
br-o-s afim de acompanhar os illustres vis-i-
tantes até a mesa.

Falando novamente, o Sr. Raul da Ro-
cha passou a .presidência ao Sr. .Samuel
Potentes, presidente eleito durante a ses-
são atraza-da, e deckiTou sentir-se com a
consciência perfeitamente tranqüila .pela
administração que realizou durante este
anno, e, depois de felicitar-se a si mesmo,

- felicitou também a aéiiornibléa pela justa e
acertada escolha que cila. fez ao eleger
seu substituto o colk-ga iSam-uel Puentes,
nome que na Faculdade a que .pertence se
tem .salientado desde o -inicio do anno,'
pelo talento, pela nunca desmentida poli-
dez com que sempre tratou os compa-
nheiros, pelo desvelo, pela instrucção; pela
justiça e, finalmente, pela pontualidade
com que sempre desempenhou os seus pe-
sadissimos encargos. O mesmo disse do
Sr." Armando Gayoso, vice-presidente e
acadêmico de medicina.

Após cuniprimen-larejn-sc, assumiu o
cargo o Sr. Samuel Puentes, que recebeu
na oceasifio grande ovação por parte dos
assislentrs.

O novo presidente, ainda emocionado
pela maneira getil com que íoi recebido,
tomou a palavra .por alguns instantes c,
demostrando loqiracidade, affirmou ser o
seu programma a continuação da bella
gestão do presidente Rocha, sobretudo no
que diz respeito á beneficência academi-
oa, instituição tão necessária entrç os es-
tudantes brasileiros, e oue, felizmente,
passará a ser .um facto com a escolha que
a assembléa fez dc um quinto annista de
medicina para eleval-a c fazel-a prestar
os beneméritos serviços a que se propõe.

Da assistência judiciaria, diz o Sr. Sa-
muel Puenles, que tem a -firme convicção
de que essa instituição ha de ser de gran-
de utilidade, porquanto, á sua testa se
encontra o querido collega c antecessor
Raul da Rocha, c une ha dc forçosamente
emipregar todos os meios de .proteger,
i-sio é. amparar, os desgraçados, oue quasi
sempre são atirados durante annos e an-
nos no fundo de um horrível cubiculo j
por ifalta de recursos pecuniários, ou de-
v-i-.lo, ás vezes, aos erros da justiça, .(i.ue,
como tudo o mais no mundo, é _ f-allivel
nu,- seus aet.is. A assistência judiciaria da
Associação Brasileira de Estudantes não
só defenderá,como aceusará tainibein áquel-
les que a justiça e o direito mostrarem
que o deverão s>cr.

Quanto á commissão de publicidade, que
representa a vida externa da associação,
que é o órgão pelo qual .a sua propaganda
se ha de fazer no Brasil como no esliran-
geiro, disse o Sr. Puentes que os seus
mioníbros são bastante activoâ .para desen-
volvcl-a sufficicnr.emctvte, o que provará
a sai-da do (primeiro boletim annual den-
tro dc alguns dias. Ponderou ainda que
pela directoria de .nublicidadc é que a
propaganda do Brasil se ha de .fazer,
isto c, a realizará com os seus .próprios
esforços e recursos, e mostrara o quanto
a mocidade brasileira ainda pôde.

O Sr. Samuel Puentes ainda se refe-
riu á direciona, bibliotheca e nrchivo.
pi «li ciíie não coniiiprehcnde livros sein
estudantes, mas também não pôde coivce-
ber rítiuliintcs sem livros, sem unia peque-
na bibliotheca. O arcliivo da associação
¦rcrkeFcntâ todo o eèn-* passado, todoi o
seu movimento, c. hüiliotlicca c archivo
são portanto, indispensáveis numaagre-
miaéão como a Associação Brasileira de
l'"r.';ndantes, que vai deixando vinculada
no-i sl.-i.is annaes a capacidade de cada
vm des -brasileiros que por ella passam.
Pretende, disse o presidente, ao deixar o
cargo, no anno (pie vem, deixar também
uma vasta bibliotheca. que preste aos aea-
démicb®, seus associados, os serviços dc-
pejados.

Ao finalizar, declarou o orador que mui-
to teria que fazer durante a sAia gestão,
e ao mesmo tempo disse que esse muito
para elle -pe tomaria pouco, porque es-
tava rodeado de auxiliares .aclivos, ener-
g;cos, intel-ligentes e capazes de aprovei-
tar o ensejo e os considerar devidamente
«MíDossados dos seus respectivos cargos.

F.m seguida; falou o Dr. Edgard Ribas
Carneiro, cm resposta ,ao Sr. Raul da
Rocha. O Dr. Riba.s Carneiro, depois dc
•"•árias outras considerações sobre o bom
«s-pcicto mie encontrou ao. entrar no re-
cinto, falou da inolvidavel personalidade
dc Lima 'Drumoiond, o orientador e ex-
presidente honorário da Associação Bra-
sileira dè Estudantes, e agradeceu com
sinceridade as palavras que ,em nome da
casa o Sr. Raul da Rocha lhe dirigiu e
ao Pr. Renato de Almeida.

Também usou da palavra o 'Dr. Renato
de Almeida, ex-presidente da asíoclação,
e ao terminar .propoz que a mesa enviasse
um trlegramma dc reconhecimento dos

. grandes serviços que o Dr. Bruno de
Mendonça Lima prestou á associação,
quando delia foi presidente. Propoz tam-
nem que em acta constassem c* termos
«lc unia carta particular que ao Sr. Raul
da Rocha enviou ha dias sobre a sua ad-
-ministTação.

¦Anos as distoussões, foram por aecla'-
maeãn aceitas ambas as- pro.pstas.

O Sr. Alfredo de Oliveira pediu a pala-
vra para ler uni telegramma .publicado, no
jornal A Noite, de hontem, em que dizia
que a Sociedade Protectc-ra dos Estudan-
tes Chilenos resolveu enviar aos Estados
Unidos uma turma de quatorze rapazes
para aperfeiçoar os seus estudos nas uni-
versidades danuclle paiz. Dií-s-e estar cer-
to une aquelle acto dos collegas chilenos
viria sem duvida servir de incentivo a
Associação Brasileira de Estudantes, afim
delia o mes-trio executar brevemente.

O Sr. Oliveira propoz que fosse eleita
uma commissão com o fim especial de vi-
sitar esses estudantes, quando passassem
pelo 00550 .porto em viagem para a Ame-
rica do Norte. A propota foi aceita -e fi-
con n commissão composta do proponente
e mais 09 Srs. Norton de Figueiredo e
Raul Barbosa Teixeira, que aceitaram a
incumbência.

O acadêmico Murgel de Rezende pediu
pue f*m acta constasse um protesto pela
deportação dos civis belgas. Entrada em
discussão e em seguida em votação caiu
porque ficou provado que era uma qne-
ítão internacional, sobre a qual a asso-
píàcão não se poderia mcuii.fesltar, sob
pena de violar os estatutos.

Houve um voto dè pesai* pelo trágico' 
fallecrijtiehto do quarto annista da Eacul-
g-,j„ fie Sdenci-as Jurídicas e Sociaes Al-
«ides Pinto de Moura, a pedido do Sr. Al-
Cantara Porei, que o fez debaixo dc gran-
dc emoção, porque tratava-se de um seu
-amigo particular.

O Sr. Antônio Baptista Bittencourt
agradeceu o telgramma que a associação
•mandou aos voluntários associados otiando
em manobras, dentre os quaes elle se
achava.

Sem niais assumpto a tratar, foi levan-
fada a sessão ás 10 3I4.

"Protestamos contra monopólio
fumo pedimos representar contra pro-
jecto Senado. Saudações — Armando
Sic-a — Martins Pinheiro — Joaquim
Marques Coellio — Bernardino Abreu
& O. — Romeu & C. — C. .1. Mallot
& C. — Diophanes Lemos & C. —
Garibaldi Gentilini — Guerreiro Mas-
carenhas — Menotti Gentilini — Kit-
ter Conceição.—José Rod-rigues Santa
Anna— Amaral Capdebosq & C. —
Damasio Rodrigues & C. — Pires
Santos— P. Oliveira & C.—José Ro-
drig-ues Gomes — Bohns Trindade —
Pereira Irmão & C. — Manoel Silva
— Baptista Lhullier Pilho — -Santos
Oliveira & C. — F. P. Monteiro —
Idalecio Nova Cruz."

do ferro "Cicopòldiua o

Ainda este mez deverá ser inaugurado
o trafego mutuo entre as estradas dc ferro
Leopoldina c Maricá.

• Para tal fim já está sendo assente a
chave no cruzamento das duas estradas,
no municipio de S. Gonçalo.

Brevemente os trilhos da .Maricá
irão ao municipio de Cabo Frio, devendo
os serviços ser executados pela Lcopol-
dina.

OOMMBMOIÒAÇOBS

OS GUARDAS-WIARINHÀ DE 1891
naval na Ita

Os officiaes, que fazem parte da tm-
ma de guardas-mariulia de 1S91 e se en-
contraiu 110 Rio de Janeiro, reunem-se
hoje para commemorar o -;5° anniyersa-
rio da sua íormatura.

Constituidii de officiaes brilhantes-, que
neste quarto de século tem dado sobejas
provas de competência c bravura, essa
turma, na phtasc prophetica do ínolvula-
vel almirante Saldanha da- Gama, copio-
minada "turma de ouro , tem sabido hon-
rar a classe a que s<í uíuua dc pertencer.

A Academia Nacional de Medicina
reune-so hoje, ás 20 horas, em sessão
ordinária. Ordem do dia—Posse do
Dr. Arthur Moses, que será recebido
pelo acadomico Abreu 'Fialho — Ver-
rhinose intestinal, pelo Dr. Jayme
Silvado — Um caso clinico, .pelo Dr.
E*. Meirelles — Eleição para mem-
bros correspondentes.

A sessão ê publica.

Completou hontem o seu 1° anniversa-
rio" o nosso brilhante collega o Commer- j
cio, que se publica cm Nitheroy.

Jornal independente, vem desde a sua j
fundação prestando relevantes serviços ao I
Estado do Rio, criticando sempre, em lin-

guagem correcta e sem desmandos, os
actos que lhe parecem merecedores de se-
rem criticados, e louvando aquelles que
por ventura são dignos de elogios.

Aos distinetos collegas enviamos as nos-
sas cordiaes felicitações e ad iiuetlos.

sos navios e como addido
lia.

Antônio Alves Ferreira da Silva, que
conimanda o Tymbira, estacionado na Ba-
hia, deu eloqüentes provas do seu preparo
na commissão de limites com a Bolívia,

'Hcraclito da -Graça Aranha, encontra-se
em Spczia, -para assumir o conluiando do
Ceará e conduzil-o ao Rio de Janeiro.
A este official, que tem comniàridadò va-
rios navios, já coube a missão de trazer

apresenta, como seus companheiros dc tur-
ma, boa bagagem de serviços.

Octavio j.uiz Teixeira, ajudante da ca-
¦pitauia do porto desta capital, comman:
dou o Tiradehtes c o Floriano. _e tem
cumprido cabalmente as coúíin'js3ües que
lhe tem sido cnmmcttidas.

O marechal Floriano tinha grande ad
miração pela officialidadc dc;s:i •.arma, os
quaes, na maioria, se collocarani a seu
lado em 1S93, desempenhando arriscadas
commissões-. Por esse motivo, o grande
csíadista-soldado promoveu-os de i"u te-
nentés a capitães-teneiues, antes dc terem
o interstício exigido.

Nestes ligeiros traços biograpliicos fica
bem -patente o valor dos guardaSrniavinha
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A sessão semanal da directoria dessa'
sociedade teve antc-liòntem excepcional
brillib, pela volta do Dr. Lauro Müller a
cadeira da presidência, após a sua excur-
são aos Estados Unidos.

Era motivo de júbilo para a sociedade
a presença do seu presidente effeciivo aos

de (.11, aos quais rendemos a merecida ho-! trabalhos que tanto contribuem cm favor do
menagem daiulo 05 retratos de alguns.-j desenvolvimento econômico dn Brasil-.

j Por isso, a directoria compareceu com-
A comiuemoração de lioje constará dejphia. Por i?so a sala das sessões encheu

A Associagão Commercial ido Rio
de Janeiro recebeu cm data de hon-
tem da Associação Commercial de
Bello Horizonte o seguinte telegram-
ma urgente . . -., ^„"Associação Commercial Rio — us
industriaes e negociantes abaixo as-
signados podem representar contra o
projecto de m.onopolio de fumos, per-
ante o Senado. Esse monopólio trará
a iruina dos plantadores e negociantes.
Assignados — Francisco Fernandes
& Sobrinho — Francisco Fernandez>—
Francisco do Barros Filhos — Diana
Silverio Silva & C. — Paulo Slmoiii--
João N. Lucas de Lima, presidente da
Associação Commercial — Joaquim
Francisco Paes Donatl Rovigo —Da-
Vid & Irmão — Camargos & O —
Ovidlo Nogueira — A, Castro & C. —
JosC Taviano do Nascimento — Fav-i-
Ia Morelll — J. Baptista — Junquei-
ra Ramiro de Barros, secretario da
Associação Commercial — .Tesuino
Aluoto & Irmão — Victoro Mardolla
—R. Barros & C."

Gomes Ferraz

Infelizmente, a morte implacável já des-
falcou impiedosamente essa turma de in-
trepidos marinheiros.

João -Manoel de San Juan, um dos lu-
minares da nossa engenharia naval; Carlos
Agostinho de Castro, Honorio dc Lama-
re Koeler, «odolpho Alvarnn Costa, iMi-
guel Augusto Dorat, Manoel Ferreira de
Lamare, Godofredo da Natividade, Flono
iPitombo, Raymundo Gayosç, José 'Mo-

reira da Rocha e A. Barcellos, perfeitos
conheedores de sua profissão, são os mor-

Celso Romero

1 n-, sua fé de offieio constam*,*i2o naval. Da sua .re-, 
[jfs comQ a de

commissões de rca 1 \ uudf) na.

vai na ií.r»,«"»?

Serviço telegraphico dc imprensa.

A Directoria Geral dos Telegraphos
acaba dc expedir a circular junta, no in-
tuito de tornar mais expedita a transmis-
são e entrega dos telegrammas dc im-
prensa. ,"Attendendo a que os telegrammas de
imprensa estão isentos da taxa fixa e que
a linha tronco como os principaes ramaes
do interior estão sendo trafegados por
apparelhos múltiplos, fica abolida a re-
stricção que fixou em duzentos o numero
de -palavras de um telegramma de impren-
sa. Afim dc evitar delongas aceitará a es-
tação de destino ou dc transito (sc for
o caso), a contagem da estação de on-
gem, verificando o telegramma . collante,
pelo numero de tiras e pela média de pa-
lavras de cada uma. se o numero total es-
tá aproximadamente certo, afim dc desço-
hrir quaesquer omissões que o manipulai*-
te possa commetter. Communica o _ admi-
nistrador do trafego mutuo — IVeiss.

,,:*"ÍÍÍ':;-;;-;5*'i*5%,

,íáÍÍí-?5ê^èiià,

missa por alma dos saudosos eoir.paniiei-
ros dc turma e visita aos seu.; íumulos,
onde serão depnsiiadas flores. Termina-
da esta ccrc.noiiia, os distinetos officiaes
reiuiir-sc-hào eiii almoço íntimo, na gruta
Paulo e Virgínia, ua Tijuca.

A HANSKATICA. Que (lelleia!

César dc Mello

¦ao porto desta capital o destroyer Ser-
gipe, construído na Inglaterra. _

César de (Mello, chefe da e" secçâo do
estado-maior da armada, foi cominandan-
te do Barroso, onde realizou varias via-
gens, notadamente á 'Monlevidéo, fazendo

,-parte da embaixada chefiada pelo alml-
rante Francisco de .Mattos. Serviu como
assistente do almirante Furtado de iMeti-
donça no periodo agudo da revolta c dos
saudosos almirantes Jaceguay e Proença.
Como immcdiato do inuraçado líio deJa-

J. M. Pcnido

sive do scout Bahia, em commissão no es-

tr 
Ain(la°'ha pouco, a população desta ei-

dadè appaudiu delirantemente os reser-

vfstas navaes, que ,ob seu commando des-

Vital Cavalcanti

tos da turma, ainda hoje lembrados 
'com

Na agencia do Espirito Santo, foi
lavrado auto de infracção contra M.
Pinho & Correia, sendo multados em
*iO$, por venderem o café Lobo, con-
tendo areia e elementos estranhos.

saudades.
n» eaoitâes dc mar c guerr^

naval têm demonstrado solido, preparo
píòfUsionâl nas commissões que lhes tem
Sdo confiadas, os dois^.pnmc*ro9 na.se.
cção de machinas c eleçtr.cdade e os dois

últimos na de construcçao naval.
Èxccptuados o capitão de mar e guerra

Eduardo

"Adquiriram immoveis:
Antônio Fe-vnandeí* Alves Pereira,

predio em ruínas e terreno á rua
Silveira Martins n. 22, por 40:000$,
Manoel M. Rocha Lima, predio á rua
Salvador Correia n. 126, por 18:000$,
capltfto-tenente Álvaro' Guimarães
BastosV predio á rua General Roca
n 17, por 18:000$; Antônio Rodri-
gües dos Santos, terreno e duas casl-
nhae á rua Senhor de Matosinhos,
nor 25:000$; Manoel Gonçalves Ju-
nlor, terreno -na rua de S. Carlos, por
">-r>00$ Henrique Bittencourt, predio
6, travessa D. Maria n. 30,por 1:600$;
Francisca de Oliveira Machado pre-
dio em construcçao á rua José Ma-
ria nor 2:000$; José Pinto da Fon-
seca, barracão- e terreno á rua Moura
S 100, por 1:400$; Manoel Gonçal-
vés terreno 3, rua Maria de Lourdes
n 681, por 400$; Joaquim Marques,
terreno á. rua Dr. Clarimundo de
Melto, por 500$: Antônio Cardoso
-v-entúra Fübo, terreno á-rua Luiza
do Figueiredo, por 450$00O.

¦ »*¦»¦**¦ * -rV**

Cmz Vei-mclha Portuguez». 
'"'"'

A pedido da Sra. Souza Bandeira, o

emprezario Paschoal Segreto fez o dona-

tivo de 50$ Para » ^coli Pratica .
Enfermeiras da Cruz Vermelha ,'Brasi-

leira. (Jm,,

/
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rre o Dr. Doyen
PARIS, 22 (P.)— Fíülecên o ce*

lebre cirurgião Dr. Kngcnc Louis
Doyen.

No momento actual a morte do emi-
nente cirurgião francez, com ser uma
grande perda para a sciencia universal,
é verdadeiramente lamentável para a cau-
sa da humanidade, que elle, illustre c bra-
vãmente defendia nos. hospitaes de sau-
gue.

O Dr. Doyen era ainda moço. Tinha
apenas 57 annos. Era natural da cidade
martyr da França — Reims, a gloriosa.
Cirurgião e sábio, o seu nome brilhava
na constcllação dos gênios da medicina e
cirurgia.

Fscrevcr-lhc a biographia comportaria
longas eolumnas, que deveriam ter o bri-
lho da sua erudição e proficiência. Recor-
damos, entretanto, como simples noticia-
ristas, a sua obra mais recente.

Em iqoo elle tomou parte activa no
Congresso Internacional de Medicina e
recebeu a visita de sábios estrangeiros,
que assistiram ás suas operações.

Depois, em 1503. foi um dos membros
do Congresso Internacional dc Madrid c
em seguida, em 1906, compareceu a iden-
tica assembléa reunida em Lisboa. 1

A citação completa dos seus trabalhos
seria muito longa c faltaria, sem duvida,
o acervo notável das suas observações, da
sua pratica, no decurso da guerra actual.
Mencionaremos, entretanto, os seguintes:

O micrococus neoforn.ans, parasita do
cancro (1001); O pfoteol (caseinu formi-
ca), novo antiseptiço] Staphylase e serttm
vegetal nntislafhylocoeico (1902); O can-
cro, cirurgia do estômago (1Q03); Trata-
mento do cancro (1904 e 1906); Tratadi

• de tlierapeutica e technica operãloria

(k;o8).

r.k

A melhor cerveja
GUIMA.

ê a rORTU-

um >

Arlstldes Mascwcnhaa

filaram garbosamenle pelas nossas aveni-
das no dia da festa da bandeira.

Aristides Vieira Mascarêlihas, c o com
mandante da Escola de Grumetcs, tendo
antes coliimandado o Benjamin Cónstant,
numa das longas e proveitosas viagens de

Mello l ihna

neiro assistiu na Europa a sua constru-
cção e tem ainda muitas commissões de
destaque.

Pedro Vieira de '"vjello Pinna, capitão
do porto da 'Bahia, comniaiidou o Deodoro,
que conduziu ao Rio Grande do Sul o
corpo do valoroso chefe republicano ge-
neral Pinheiro iMachado. Foi também
20 commandante do corpo dc marinheiros,
e conta outras commissões que attestam
o seu mérito.

Sevcrino da Costa Oliveira Maia, dei-

¦TTTR,~5r

A Associação Commercial do Rio
de Janeiro recebeu, em data de hon-
tem, da Associação Commercial da
Bahia o sepruinte t»lf»gramma:

"Associação Commercial do Rio de
JanMro — Apoiando a campanha des-
sa Associação, relativa ao proj-eetode
monopólio do fumo, altamente pre-
judicial aos Interesses da nação,
p-ande produetora cio artigo, esta as-
Boclaçfto pede por si e em nome dos
cultivadores, industriaes e commer-
çianteR, protestar perante ob poderes
competentes contra o referido rpro-
Jeoto. Saudações — Antônio Costa LI-
jio, presidente — Henrique Santos SH-
va. secretario."

. De Pelotas, recebeu a Associação
Commercial, em data de hontem, o
seguinte telegiramma:

Os aborrecidos de viver
Foram quatro hontem os que se maní-

festarain aborrecidos da vida.
Carmelita Medeiros, de 21 annos, resi-

dente á rua Tavares n. i*-**..™ E?can-
tado, depois de escrever um bilhete a sua
mãi, pedindo que não oulpasse ao Pimenta,
o homem por quem se matava, embora
não o declarasse, e outro ao mesmo fi-
menta, chamando-o 4 sua casa, trancou-se
em um quarto e tomou uma solução de

permanganato dc potássio e sal de azedas.
Chamada a Assistência Municipal, foi me-
dicada e posta íóra de perigo.

O soldado do 40 batalhão da brigada
policial Aristóteles Souza Dias, também
tomado de forte desgosto, resolveu mor-
rer e mais infeliz do que os outros, quo
hontem se mostraram aborrecidos de vi-
ver, morreu mesmo. ,

No seu alojamento, com uma pistola
deu um""tiro no ouvido. Soccorrido pela
Assistência Municipal, no quartel de ca-
vallaria da brigada policial, foi Aristóteles,
que tinha 21 annos de idade, levado para
o hospital da sua corporação, ahi falle-
ceu.

No botequim e casa de pasto da rua
Salvador Correia n. 53, em Copacabana,
entrou hontem, pela mamia João Benedl-
cto do9 Santos Kcís, residente na avenida
Salvador de Si n. 191, c depois de ter
tomado «afé e uma bebida, dirigiu-se á re-
«ervada, onde disparou tres tiros de revól-
ver no ouvido. Acudindo os empregados
da casa, foi Reis transportado, depois
de soccorrido pela Assistência Municipal,
para o Hospital da Misericoidia, onde deu
entrada em estado grave.

A policia do 30o districto, tomando co-
nhecimento do facto, arrecadou tres car-
tas, uma dirigida a Argemiro Santos, ir-
mão dc João Benedicto, e outra par»
Francisco Ferreira Paes, ambos residentes
na avenida Salvador de 9k a. 281.

Maria Luiza P-hilomena, de 19 annos,
também i uma desgostosa. Em sua casa,
á rua de S. Pedro n. 241, hontem, á tar-
de, tomou lysol, mas, foi salva pela As-
sistencia Municipal.

Dr. Figueiredo Costa

Dr. José de .Figue redo Costa, quioe-
cupa com proficiência uma das cathedras
da Fscola Naval de Guerra; capitão de

fr%au Paim P-amplona, lente acatado do

Coltegio Militar e 1° tenente « ormade
Celso Romero, «ma das intelhgencia.
mais robustas da turma, actualmente em

commissão no archivo da marinha, tendo
nmès feito parte da commissão encarre-

gada de rever os regulamentos das capita-
n?aTe oraticagem dos portos da.iRepubll-
cà e servido na capitania deporto desta

VmÊfm SBlra£ln> Orlando
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Em 31 de dezembro do anno passado,
cerca de 8 horas da noite, na rua Guiipa;
rã-es Caipora, cm Copacabana, Abílio jose
Dias foi covardemente aggredido por .lo-
vito Fernandes do Nascimento e Uenc-
dicto Affonso. ¦ .. .

Desanimado, depois de luclar por algum
tempo contra os dois, Abilio viu-se seguro
por Affonso, sendo então ferido a laçadas
por Jovito, vindo a fallecer, victimado pe-
los ferimentos recebidos. .

Presos e processados, foram os dois
criminosos julgados hontem. pelo jury c
coiideinnados, Jovito il seis annos de pri-
são e Affonso a quatro.

de sócios e outras personagens illustresi
Por isso a mesa da directoria apresentava-
sc ornamentada de flores naturaes.

A eiltrada do .Dr. Lauro Müller no re-
ciiíto foi saudada por uma su 1 va dc pa!-
ma--. .!¦" depois que S. Em. assumiu a pre-
sidencia, pediu a palavra o l)r. -Miguel
Calmou, laliaihe de direito, como quem
o ciibi-titiiiu com "grande-.lustre, receber o
presidente da sociedade c fel-õ pronuii-
ciando notável discurso,,que vamos restt-
mir.'Disse o Dr. Miguel Calmon que se eon-
gratulava eom os .seus cõnsocios pela
presença do Dr. Louro Müller háqncllni
casa, a despeito das suas múltiplas oecupa-
eões na parta que superiormente dirige.

S. Ex. regressa de unia proveitosa via-
gem aos Estados Uri los, onde observou
quei ao lado do progresso das industrias
c da agricultura; o algodão representa um
terço da exportação geral do paiz.

]•' precisamente nos Estados Unidos,
apesar du formidável concurso que o 'Ml-
nislerio da Agricultura leva á lavoura, a
industria e ao cominercio tiohtc-america-
nos, acaba de fundar-se, sob applausos ge-
raes e como uma necessidade inadiável,,
a Sociedade Nacional de Agricultura, como
um órgão de connexão entre o agricultor
e o poder publico. E a presidência lia
sociedade foi dada á grande competência
de James Wilson que, por muito tempo
foi ministro da agricultura.-

No Canadá, S. Es. vira o grande des-
envolvimento da agricultura, que consti-
tue como que a .principal urcoecupação da
população.

Em todo esse espectaculo grandioso,
que ficou no seu olhar, pôde S. Ex. ver
um exemplo digno de ser imitado por
nós. E, realmente, na agricultura c nas
industrias ruraes c que devemos buscar
os recursos para a manutenção dos ser-
viços da nação."xíestá crise angustiosa por que -passa o .
mundo, o presidente da Sociedade Nacio-
nal de Agricultura é o ministro da%rela-
ções exteriores, que tem sabido nortear ai
condncta do Brasil que os belligerantesi
consideram modelar e defender os inter?
esses econômicos e commcTciaes dn paiz,
que, ao voltar a paz ao mundo, se sentira
cheio de patriotismo, de dignidade, c ca-
paz de realizar os seus elevados deslinos,
de sorte que todos aqui deparem então uni
pàraiso c venham compartilhar cpnuiósco
da npssa prosperidade.

;Spbre o problema econômico, sobre a
segurança do nosso futuro, sobre us sen-
timentos que devem influir 110 coração.
de todos os brasileiros, para qne o nosso
paiz possa, com firmeza e honra, collocar-
se cni boa plana, no concerto das nações
demora-se em importantes considerações

Dr. Miguel .Calmou, vivamente empenha-
do em mostrar a capacidade dos brasijet-
ros para sua consecução.

¦Depois de brilhantes considerações nessa
sentido, pediu a todos os seus cõnsocios
que o acompanhassem numa saudação
muito e.ffusica que fazia ao Dr. Lauro
Müller c os seus desejos foram correspon-"lidos ipor uma entihusiastica salva de
palmas.

A resposta do Dr. Lauro Müller foi
immediata c sob todos os aspectos uma
oração bellissima.

Disse S. Ex. que tornara aquelle recinto
para mostrar á sociedade que a considerai
da maior importância para o progresso fla
Republica. A sua ¦ presença pessoal, como
presidente, é apenas decorativa (não
apoiados geraes), mas como sócio é effi-
ciente, visto que traz uma contribuição'
sincera do seu esforço. Sociedades como
essa, de homens independentes, que outro
fim não alvejam senão o beneficio da Pa-
tria. são íactores da niais erguida valia

]iara o progresso do pai". E se ali está é
por amor ao Brasil, 1'jtria idolatrada.

FOI CONDEMNADO
O juiz da 1" vara criminal condemnou

Fduardo Augusto de Oliveira, que, de par-
ceria com "Jayme de Bourbon" o Alberto
Pestana, levou a effeito o levantamento
criminoso de 150 contos cm diversos ban-
cos desta praça, a quatro annos e oito me-
Zes de prisão e multa de 13 ijô olo sobre
a alludida"quantia.

Deasngorfilt')
CAR^-VTlXHiV!

o íigado bebendo

FALLENCIAS
O juiz da 1° vara eivei decretou a fal-

lenciat de Accacio Costa & C, com com-
mercio de botequim e casa dc pasto a rua
Barão de Mesquita n. 592.

Foi nomeado syndico o credor Joaquim
da Cruz Vfcírà. .

—Meirelles & Paiva, negociantes à rua
dos Ándradas n. 91- íoram declarados fal-
lidos pelo juiz da 1» vara cível.

Foram nomeados syndicos os credores
Camillo. Mourão «51 C.

Ferreira

xou ò commando do Barroso, o«de por
duas vezes foi a Buenos Aires com as era-
baixadas do conselheiro Ruy Barbosa e
do almirante Frontin, para assumir a che-
fia da 3" secçâo do esiado-maior di ar-
mada.

Francisco Alves Machado da Silva, ca-
pilão do .porto dc Santa Catharina, com-
mandou o scout Rio Grande do Sid, foi
ao Paraguay commandando o destroyer
Parahyba e exerceu outras commissões
de importancia.

Noronha Soutos

instrucção, emprehendidas nesse navio-es-
cola. Foi -prefeito do Juruá e nos seus
assentamentos estão assignalados valiosos
serviços, não podendo ser esquecida a
sua acção no commaud,» do destroyer

JPaim. Pamplona

capital onde teve ensejo dc prestar «oc-
corros aos náufragos do vapor inglez
Postmamoch; recebendo por isso agradeci-
mentos do governo britannico pelo seu
acto de abnegação, e Aguiar de Andrade,
que, drsde 1893, abandonou a carreira do
mar para exercer sua actividade na vida
fabril c intensa de Santos, todos os
guardas-marinha de 91, officiaes comba-
tentes, tém hoje o posto de capitão dc

José Maria Penido, commanda o bata-

-¦•¦¦:¦:¦¦*¦-¦¦:¦.-.'-¦¦•'.

Appellações erMnaes
A 3» câmara da Corte de Appellaçjío

julgou hontem as seguintes appellaçoes
"n5"!5mi - AppeUante, Augusto Mo-
reira' Mesquita — Deram provimento para
reduzir a pena ao mimmo do art. 204 ao
Código Penal; ' . . , „

Nf 1.809 — AppeUante, José de Souza
Lima — Deram provimento para absolver
o appellánte;

N. 1.874 — AppeUante, Ângelo Evan-
gelista — Negaram provimento.

—Em sessão secreta foi julgada a ap-
pellação m. 1.S90.

Prefiram a cerveja 1-ÓHTTJGUEZA.

I Sabe que muita gJiile ha que pôde amar
duas pátrias; jamais conseguiu fazer 011-
tró tanto .Nem coniprehende como haja
coração capaz desse duplo nacionalismo.
Desde os seus primeiros annos, a sua Pa-
Iria, uíiica que o fez vibrar, única (pie o
preoecupá, é o seu paiz legitimo, é a ter-
ra em que nasceu, é o Brasil. O amor que
por sua terra sente é alto e forte: c o do
um cidadão livre, não é o apego de um co-
lono.
. As colleclividades como a Sociedade Na-
cional de Agricultura têm o mérito de au-
xlliar o espirito dc solidariedade que é pri-
macial na estr.uclura das nacionalidades:
não ha Pátria possivel num paiz formado
'dc -elementos dasassòciados. E' preciso
sermos menos rivaes de nós ¦ mesmos.
Cumpre haver mais indulgência na analy-
se uns dos outros; mais amor do proxi-
ano; mais connexão entre as classes pa-
ra engraiidecimento còmuium.

A promulgação de uma Constituição, a
decretação de um hymno, a escolha (laj
uma bandeira — não fazem, por si sos,'
uma pátria; é preciso (pie a isso se ligue
o espirito nacionalista, em que a solidarie-
dade, o amor mutuo, o orgulho de nossa-
gente e nossas coisas são condições indis-
pensaveis.

Nós conhecemos melhor que as nossas
a historia c a geographia dos outros pai- .
zes.'Falha imperdoável. Não precisaria-
mios, se fossemos conhecedores do <|iu- nos
diz respeito, admirar heróes c acções dn
outras pátrias quando nesta nossa terra
heróes e .acções nossas contamos que or-
guinariam paizes estrangeiros. Façamos O
•Brasil brasileiro.' 

Eduquemos a nossa gente paia que a
Nação faça governos qu; beneficiem o po-
vo e não seja o povo quem peça ao go-
•verno que faça Nação.

E entrando 110 assumpto dc interesse
agrícola e criador, affiniiou a sua con-
vicçâo de que a terra é o nosso futuro e
que utge fazermos a independência da
terra, dc onde provirão todas as outras
independências! ., .

Nesta ordem dc considerações, prose-
gtliu S Ex., que não se esqueceu de pre-
star merecida homenagem a mancua dis-
tineta como tem dirigido a sociedade o
Dr. (Miguel Calmon, sendo as suas ulti-
mas palavras saudadas por bravos unam-
mes e prolongada salva dc palmas.

OctavK- Teixeiru

capitão do

¦Ferreira da Silva

Pará, por oceasião da revolta dos matl-
nheiros.

lulio César de Noronha Santos, capitão   . .
do porto do Recife, apresenta longa cópia dante do scout Rio Grande do Sul, neste

de bons serviços no commando de diver- momento em exercícios na ilha Grande,

Eduardo Orlando Ferreira,
porto do Rio Grande do Sul, commandou
o Primeiro de Março em viagem a vela e
tem desmpenhado com distineção outras
commissões no mar e em terra.

Arthur Thompson, commanda o Repu-
blica, actualmente cm Santos, ao serviço
da nos«a neutralidade. 'Foi addido naval
e tem oecupado outros cargos elevados.

Raul Oscar de Faria Ramos, comman.

GÂSOS DE POLICIA
José Rufino (Marinho, ex-funecionano

do correio geral, dc onde saiu com o no-
me um tanto compromçttido, procurou ha
tempos o negociante Joaquim da Silva c
Sá, propondo-se a arranjar comprador
para 280 toneladas tíc fierro, que aquelle
negociante tinha em deposito no cães do
porto e na Ponta do Caju,

Aceita a proposta, depois de ter Man-
nho «x-hibido uns tantos documentos fal-
sos, começou elle a vender o ferro em
proveito próprio, tendo já por esse modo
.prejudicado o negociante Silva c Sa em
oito contos de rfc, polo que,, pelo seu
advogado, foi hontem dada queixa na de-
legacia do 2° districto contra Marinho,
que, preso, confessou o delicio.

Na estação de Sapê, localidade do 23°
districto policial, moravam juntos os la-
viradores Antônio Rodrigues e Francisco
Ferreira. Antônio, aproveitando-se dessa
circumsranoia, começou a fazer a corte ã
mulher de seu companheiro de casa, que,
.percebendo isso, hontem deu o desespero.

O resultado foi se ter travado entre
os dois uma lucta a cacete, em que Fran-
cisco ficou ferido na cabeça e pelo corpo,
e Antônio na cabeça.

A Assistência Municipal prestou soecor-
ros a ambos e a policia local tomou co-
nhecimento do facto.

No Hospital da Misericórdia falleceu
hontem Francisco Bastos, o infeliz fiscal
da Companhia Jardim Botânico que ante-
hontem, na praia de Botafogo, teve am-
bas as pernas esmagadas por um bond.

Bebam cerveja PORTUGUEZA.

A questão do fumo
O conselho administrativo da Liga do'

Commercio, na sua reunião dc hontemy
tomando conhecimento da representação'
dc diversos commerciantes de fumos, que
lhe foi entregue por intermédio da So-

ciedade de Commercio c Industria dc Fu-
mos, resolveu responder á mesma socie-
dade nos seguintes termos:

«O conselho administrativo da Liga do
Commercio, tendo tido conhecimento das

deliberações tomadas pela reunião dos ne-

gociantes « fabricantes dc fumos, espe-
cialmcnte convocada pia Sociedade dd
Commercio e Industria de Fumos, e co-
nhecendo, pelo que tem vindo a publico,
a orientação assumida por outra corrente*
de opinião de membros da mesma classe,-
resolve:

i.° Determinar e definir de modo bem
expresso a sua* absoluta reprovação ^ 

a'
tudo quanto cm geral constitua ou visa

constituir monopólio, trust, excepção e re-
stricção de liberdade commercial e indus-
trial, limitando ou annullando a livre con-
currencia, que é a base de toda a prospe*
ridade econômica;

2°. Verificando que, comquanto em duas
diflerentes correntes de opinião, a classa
dos negociantes c fabricantes de fumo**

já tomou posição no sentido que melhor

pensa corresponder aos desejos e inter-
esses dos seus membros, abster-se a Liga
do Commercio de intervir por qualquer
fôrma nesta questão."

_-*, ,-iui.j^aaci~>*Du^ .-^»*._..._ i.



<_

O PAIZ - QUINTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO BE 1916

5-

_n_ £ mmm .__
Suzaiiãe Dcsprí-^Lugné Poe.

. Teremos 'hoje a 'segunda noite de arte,

proporciona.!;! pilo iliustré casal Suzanne
Dc.-prés-l_E'iá Poe; auxiliados por MUe.
Vcvncuil.

Como no primeiro espectaculo, o mu-
nicipal abrigará uma assistência seleetis-
&ima.

Lugné Toe contará a sua viagem á Ru-
mania e á Bulgária, já durante a guerra,
relatando a recepção que tiveram elle e
sua digníssima esposa na corte rumaica, a
soirée no castello de Cotroceny, onde os
reis residiam em março de 1915, recitando
Síúaiinc Després poemas de Verhaeren,
'Rostand, etc. -MUe. Verneuil acompa-
nhal-a-ha, e a primeira .parte dessa soi-
rée terminará com Suzanne Després in-
têrpretando a grande scena do rompfcuen-
to, de Sapho.

Depois do intervalo, Lugné-Poc conta-
sii anccdolas e Sitizaiiné Després recitará
versos de poetas <le origem rumaica: Dou-
sard e .condessa de Noailles, Helena Va-
carescu, etc.

A segunda .parte terminará com trechos
d;- canto e dansa, .por MUe. Verneuil.

Le Bentliommc Jdis, obra prima de
Murgèr, por Lugné-Poc; Sazanne Després
e Mlle. Verneuil .encherão a terceira par-
le, encerrando a segunda festa.

Companhia Adclina, Aura Ahran-
clies.

l*stréa depois de amanhã, no theatro
Piienix, a companhia portugueza Adelina
Aura AbratichCs, conforme vem sendo an-
ilunciado ha muitos dias. A peça de es-
tréa é a coiuedia-drama, de Pierre Wolff,
O lyrio, tráçlucçaò do escriptor portüguez
•Accacio Antunes.

Para que o publico possa desde já fá-
zer uma idéa -do que é a peça de Wolff,'damos a seguir o seu enre-do:"Filha de nobre familia, Odette che-
gara aos ,15 annos supportando os eshan-
lamentos dc seu pai, De Maigny, jogador
incoríigivel, velando pela felicidade de
sna irmã Christiana, uma formosa e viva
moça, toda ella alegria, sem um queixume,
mòstrandò-sc resignada com os cabellos
brancos cor de prata, provocados pelo des-
gosto continuo, que era a sua vida. Odet-
te tivera» um dia uni amor — quem não
amou na vida? mas não pôde casar. Seu
p:ii pouco se importava com o lar, as aven-
turas femininas .absorviam todo o seu
tempo e o'dinheiro. Entretanto, era zelo-
so pela sua honra, a honra dos De
Maigny.• Clirístiana, coniprehendendo a desven-
tura de sua irmã e não querendo ser vi-
ctima dos preconceitos sociaes amou um
joven pintor, Arnault. e a elle se entre-
gou com ioda a vehcmencia do seu amor
ardente. Que lhe importava a ella que elle
ainda não" estivesse divorciado de sua art-
tiga mulher, se cila o amava e queria li-
bertar-se do lar paterno, que tanto infelj-
citava sua irmã Odette? Saltando por ei-
ma dc todas as conveniências da socieda-
de. ella amou livremente. Mas Odette e
G.hristiana tinham um irmão, Gcrard, que
eslava para casar com Simone, menina
rica. F.sse casamento de conveniência se-
rio a salvação da casa arruinada da .= eu
pai, mas Dorcey. pai de Simone sabendo
lias entrevistas de Christiana com Arnault,
desmanchou o casamento com Geraid.

Trava-se, pois a lueta. Gcrard revolta-
se contra a irmã por lhe ter desmanchado
r. c.'.s;.nieiito com o seu procedi! dí mu-
IV r leviara. De Màigav. di-SCUtílatlÓ dos
seiis, diveres domésticos, rlnma pula hen-
ra ila- írinilia e obriga siu f.illri a cor fes-
sar que se entregara ao pintor, c, nesse
embate de honra proclama a independeu-
cia individual. E-' então que Odette
apoiando o acto da irmã desenrola a sua
vida de inaloria e devotada abnegação ao
direito da felicidade. Christiana abandona
a casa e vai com o< pintor para a Itália,
para o paiz do amor c da poesia, vivendo
feliz junto daquelle que depois a fez sua
esposa.

A "Viuva nlegre" canta-se hoje, no
Republicai

TTa operetas que nunca envelhecem:
são as que o publico consagrou com o seu
nnnlauso e a critica com o seu louvor. A
Viuva olci/rc mais do que nenhuma'outra
conseguiu dar .1 volta ao mundo em qua-
ti todos os idiomas, sempre com o mesmo
6UCCC3S0. _

Dada em premiére. no Republica, cm
festa de Maria Ivanisi, importou ella num
brilhante exito da companhia, sendo a
Ivanisi ao lado de Walter Grant, Gmseppe
Pasquirii — que gentilmente se presta a
desempenhar o panei de ' Camillo de
Knuss-lon," e Enrico Valle muito applau-
didos.

\ noite de hoje promette, pois. ser ce-
lebradà com uma enchente, sendo ainda
a notar qüe pela ultima vez subirá á sec-
na a querida producção do maestro Le-
har.

Um espectaculo dc sensação.

E' considerado um espectaculo de sen-
sjição o de amanhã no theatro Recreio. A
razão é simples. A companhia Alexandre
Azevedo, que é uma companhia de come-
rli.-is. vai cantar uma opereta: A duqueza
do Bai Tabarin. Não se pôde, porém, ver
r.islo itni acto de audácia, sabendo-se que
a estreita da companhia é a actriz Crc-
irilda de Oliveira, que é da opereta ç está,
portanto, de empréstimo na comedia.
Além disso, a empreza contratou mais a
cantora Adriana dc Noronha para cantar
n parte de Edi, a teltphonista, e o tenor
Salles Ribeiro, a quem está entregue o
príncipe Octavio de Chantal.

A èsíría dc Miss Evita Enlreb.

Por não ter sido possivel retirar da Al-
fardesa a tempo de ser montado no Pa-
lace-Tlic.itre todo o material de Miss
Evita Enireb, a sua annunciada estréa só
k- realiza amanhã. Conforme já foi an-
nunciadn, os espectaculos são completos e
a preços populares e durante os mesmos
tocará unia orchestra dc dez professores.

Para o espectaculo de amanhã, que está
despertando grande interesse, foi organi-
zado um caprichoso programma, que con-
st a de tres actos, assii/divididos: i° acto,
As mil diabruras dc Miss Evita Enireb;
2" acto. A fada encantada ou a rainha
das illtisões; 3" acto, A somnambula va-
gando nn ar sem ponto de apoio.

Miss Evita Enireb fez recentemente uma
bella tournec pelas Américas, alcançando
nos melhores lheatros cm que se exhibiu
o mais lisonieiro suecesso.

S. José.

Figura ainda hoje no cartaz do popu-
lar theatro S. José a revista Dá ei o pi,
dos festejados escriptores Cândido de Cas-
tro e Uduvaldo Vianna.

A já longa serie de applausos que tem
conseguido a hilariante revista mostra,
& saciedade, o seu valor como -peça de
espirito e de brilhante enscenação.

Até hoje nenhuma outra conquistou tan-
tas enchentes e tantos applausos. Quer
pelos seus quadros, quer pelos seus nu-
nu-ros dr musica, a revista Dá cá o pi
eslá na vanguarda das peças que têm ob-
lidn real suecesso.

Os que ouvirem o Triste fado, por Can-
di.la leal e o Corfa vento, por Vicente
Celestino, hão de voltar muitas vezes ao
tlii-.-ilrc» S. José. \Aos macamhuzios c tristes Alfredo Sil-
va. no "homem das comichões", promette
di-sopilal-os.

Dá cá o pé tem acepipes para- todos os
paladárcs.—Amanhã, depois e sempre, Dá cá o pi.

Medina dc Souza.

A noile dc hoje é de grande festa no
Carlos Gomes. Faz a sua soirée artística
e distineta e querida actriz Medina de
Souza, uma das figuras dc grande desta-
que da scena portugueza e que, no elenco
da companhia do Edcn, de Lisboa, oecupa
locar proeminente como um dos seus ex-
ccllcntcs elementos femininos dc maior e
incontestável valor.

Medina de Souza, que está no Brazil
coiumissionada pela Cruzada das Mulhe-
res Portuguezas, organizou um primoroso
programnia para a sua festa. O especta-

culo abrirá com a fina comedia O fado,
de Bento Mantua, com a vivificação do
celebre quadro de Malhòa, dcscriptivo do
fado, c em que tomam parte a beneficia-
da e mais os .Srs. Henrique Alves, Jay-
me Silva e José Mor_3.

Em seguida subirá á scena, em ultima
representação, a peça de grande suecesso
O amor, em que Medina de Souza, a ar-
tista cantora, cuja voz proporcionou-lha
ensejo de crear, aqui como em Portugal,
com retumbante exito, a protagonista da
opera Serrana, tem opportimidade de ex-
Jiibir os seus invejáveis predicados artis-
ticos, de modo a despertar, como já se
constatou aqui, ruidosas ovações.

Tivesse o Carlos Gomes a sua lotação
tres ou quatro vezes augmentada e mesmo
assim não teria elle, logo á noite, uma
só localidade vasia. E' que iMedina de
Souza, cujo numero de admiradores se
contanupor todos aquelles que, já a vi-
ram em scena, é uma artista que se im-
põe, não só pela sua arte superior, como
tambem pela bondade de seu coração, que
a torna de uma sympathia empolgante.
A prova disso temol-a agora na embai-
xada que Medina de Souza está desempe-
nriando entre nós, como representante da
Cruzada das Mulheres Portuguezas, cujos
fins terão hoje, na conferência que Mc-
dina fará, a sua explicação minuciosa o
impressionante.

Por todos esses motivos c que, repeti-
mos, a fceta da querida artista portugue-
za va'i marcar o acontecimento culminante
da actual temporada da companhia do
Éden.

Salão dos Humoristas.

Em homenagem á data anniversaria do
Lyceu de Artes e Officios, o Salão dos
Humoristas considera feriado o dia de
hoje, reabrindo-se amanhã, franco ao pu-
blico, das 10 ás 17 horas.

Margarida Velloso o Plácido Fer-
reira.

No Carlos Gomes, onde actualmente a
companhia portugueza do Éden Theatro,
de Lisboa, está dando uma magnífica serie
de espectaculos, realizam amanhã a sua
festa artística dois optimos elementos da-
quclla companhia, a artista Margarida Vel-

<.

nia, ora dirigido pelo general von
Fallcenhayn, ex-chefe do estado-
allemão.

Segundo esses boatos o general von
Falkenhaym foi chamado a Berlim,
com urgência.

LONDRES, 22 (A.) — Ainda não
ha aqui nenhuma noticia directa de
terem os rumaicos abandonado Cra

Communicados officiaes
PARIS, 22 (P.) — Comniunicado

official de hontem á noite:
"Em toda a linha de frente houve

apenas o habitual canhoneio sem
nenhuma acção do infanteria.

Durante a noite do 20 para 21 um  
neroplano francez lançou cerca de j0va, sendo possivel que isso não pas-1cem obuzes sobre os acampamentos se de falsas informações mandadas
inimigos na rectaguarda das linhas do tfe Berlim para a America do Norte.
Somme.

HAVRE, 22 (P.) —¦ Comniunicado
belga:"A nossa aviação tem estado em
plena actividade.

O campo de aviação de Chlstcllo
o os acantonamentos inimigos proxi-
mos foram efflcazmente bonibardea-

Nos Balkans
LONDRES, 22 (A.)—Informam of-

ficialmente de Salonica que os ser-
vios, continuando na marcha victorio-
sa sobre os inimigos de seu paiz, apo-

dos pelos aviadores belgas, que tra- ; deraram-se hontem das seguintes po-
varara vinte e cinco combates. Foram sicões inimigas: Makovo, Vranjerci,
vistos a cair diversos aeroplanos alie- I Riparei, Biljanll, Novok, Suhodol e
mães. i Raphes, fazendo algumas centenas de

Um piloto belga derrotou quatro prisioneiros, que ainda não foram con-
"Folckers" c regressou illeso ás nos- ; tados.
sas linhas, apesar de violentamente
canhoneado. O seu apparelho, porém,
tinha sido attingido e apresentava
graves avarias."

PARIS, 22 (P.)—Commimicndo of-
fícial das 15 horns:.

Deste modo os servios, que avançam
sobre os teuto-bulgaros, realizam uma
larga abertura nas linhas inimigas na
direcçao de nordeste.

LONDRES, 22 (A.)—Na curva do
Cerna, em direcçao de leste, conti-

da Amiancom. Noite calma no resto
da frente.

Exercito do Oriente — Um intenso
nevoeiro prejudicou as operações na
região de Monastir. O inimigo resisto
energicamente ua linha de alturas quo
vai de Snegovo, a quatro kilometros
ao norto do Monastir, até á cota 1.050,
a sudoeste de Makovo. Capturámos
mais quinhentos prisioneiros.

Na margem occidental do lngo do
loso e o actor Plácido Ferreira. Essa j Presba oecupámos Leskovcts e conti-
festa, que é em espectaculo completo, de-; nuámos a progredir cin direcçao ao
dicam-na os beneficiados á caixa de soe-1 norte."
corros dos inferiores do corpo de bom-1 LONDRES, 22 (P.)—Couiniunieado

"Actividade de patrulhas na região : nuam travados fortes combates entre
ao norte do Avre, na Lorena e a leste ; búlgaros e servios, tendo estes já em

heiros
Para cila organizaram tambem um ma-

gnifico programma, em que, além dc um

ilo general Douglas Huig:
"A artilheria inimiga esteve muito

netiva á direita da nossa nova frente.
aclo de variedades pelos principaes ele- a0 sui (-0 Ancre, destroçámos uma
mentos artísticos da companhia pprtugíjeílpáitriiiha inlmigu.'r
za, teremos a representação da applau-
dida e festejada revista 0 diabo a quatro.
A banda do corpo de bombeiros, que abri-
lhantará o festival, vai executar a ouver-
ture do Giiarauy.

E', pois,' um cspectactdo cheio e que,
por certo, chamará ao Carlos Gemes gran- acontecimento de importância. Ape-
de concurrencia. ' nas as c'u_ artilhenas estiveram re-

gularmente activas em vários secbo-

Na frente oriental
PARIS, 22 (P.) — Não se regis-

tou na frente occidental nenhum

A festa dc Jayme Silva. res ao norte do Somme e na região
de Verdun, onde o inimigo bombar-

Jayme Silva, o applaudido artista en- deou o forte de Douaumont.
saiador e director de scena da companhia | A magnífica victoria do exercito
do Éden, de Lisboa, actualmente no Car- do oriente está se desenvolvendo. To-
los Gomes, está preparando' a sua festa das as Informações mostram que os
para o próximo dia 30 do corrente. j alliados estão no firme propósito de

Esse festival, que promette ser um dos aproveitar o suecesso obtido, e in-
mais brilhantes, está despertando já gran-I quietar o mais possivel o adversário,
de interesse. E' assim que o seu program-1 Os francezes e os russos proseguiram
ma'é, na verdade, attrahente, pois, além da
linda revista O amor, completará o espe-
claculo a primeira representação do apro-
posito patriótico Alma portugueza. Jayme
Silva verá na noile da sua festa como é
estimado no Rio e o numero de sólidas
amisades e sympathias que entre nós tem
conseguido.

Alberto Gorjão e a despedida da
companhia portugueza.

Despede-se no propino dia 4 de dezem-
bro do Rio dc Janeiro a companhia por-
tugueza do Éden Theatro, de Lisboa. ¦

Alberto Gorjão, o sympathico e amável

no seu avanço para ,0 norte; mamo-
brando de concerto com os servios á
direita e com os italianos â esquerda.

Os allemães esforçam-se por de-
monstrar que.a oecupação de Mo-
nastir não tem importância, e em
nada altera a situação nos Balkana
Todavia, annunciam que enviaram
reforços -os búlgaros, o que dá a en-
tender que- elles consideram como
um acontecimento grave a perda da
capital da Macedonia servia

E' igualmente curioso reler os ar.-
tigos dos jornaes austro-allemães dos
últimos dias para constatar até que

representante da empreza Tcixefra™ P°«*° *^™tÍM^^S
qies, resolveu organizar para essa noite i desmentidas pelos fectoa Está neste,
uin grande festival de homenagem á ta-!«»*>. grevista concedida pelo ge-
prensa carioca, á qual, diz elle, deve uma neralissimo búlgaro, que Íe5£fou
grande parte do exito da sua companhia. ! Que Monastir jamais seria tomada
E' bem de ver que essa noite de 4 de de- A "Humanitê" salienta o facto
zemhro ficará memorável nos annaes do ' absolutamente sem exemplo, do
Carlos Gomes. i abandono sem combate de uma clda-

diversos pontos reduzido ao silencio
a artiljreria inimiga.

A guerra no mar
LONDRES, 22 (P.) — A Agencia

Reuter recebeu um telegramma de
Petrogrado communicando, de fonte
autorizada, que somente dois vapores
inglezes, o "Baron de Driesen" e o
carveieiro "Earlforfar", foram destrui-
dos nas recentes explosões oceorridas
nas proximidades de Arkangel.

As autoridades russas desmentem
categoricamente a parte do relatório
allemão cm que se diz que na 1 . fe-
rida explosão ficaram destruídos sete
navios carregados de munições.

LONDRES, 22 (P.)_-0 alnitruntado
annuncia que o navio-hosphnl "Bri-
taniiie" foi hoje ii pique no estreito de
Zea, mar Egeo. Salvaram-se 1.100
pessons e morreram cerca de 50.

Ainda não está averiguado se o 11a-
vio bateu numa mina ou se foi torpe-
(lendo.

NOVA TORK, 22 (A.)—Telegram-
mas aqui recebidos annunciam que
foi posto á pique no mar Egeo,.por
um submarino inimigo, o navio-hos-
pitai, inglez, "Britannic", que coudu-
zia 1.200 passageiros.

Graças a energia do eommandante
do "Britannic" e ás providencias to-
madas, salvou-se a maioria dos passa-
gelros, sabendo-se que' desapparece-
ram apenas 60.

O caso grego

de de 60 mil almas,
As informações dos oorresptmden-

tes militares junto da frente balca-ni-
ca são unanimes em insistir nos ter-
riveis effeilios da artilheria frameeza

Club Gymnastico Portüguez.

Nos salões do Club Gymnastico Portu-
guez realiza-se hoje, ás 8 112 horas da  —
noite, um grande festival organizado .pejas | e no lastlmoso estado^ moral^e pnysi-
Snas. D.D. Augusta Spadaro e Elvira •¦•---> 
Hernandez, com o concurso da escola dra-¦natica do club.

O programma é o seguinte:
1" parte — c7)m<i aneedota, episódio

dramático de Marccllino de Mesqü&a", bri-
lhante .interpretação da Sra. M. Oamar-
go e dos Srs. M, Camargo e Anlindo Ma-
chado.

2 parte — Concerto. Prestarão o seu

co dos prisioneiros búlgaros.

Na frente austro-italiana
LONDRES, 22 (P.) — Informam

de Roma, cm data de hontenj, que
pelos relatórios chegados da frenite
italiana, as tropas reaes têm con-

.. ,.,.,, _ _.._..„ „._...._ v ^ struido em todo o território conquis-
concurso a esta parte as Sras. AmaMa ! tado no seu ulümo avanço no Cai-so,
Bencian, artista lyrica, que cantará La' importantes obras de defesa, aigu-
Gioconda, de Ponchielli; Arioso di Pa- i mas inexpugnáveis, como por exem-
gliad. iLeoncavallo; Sombra di Carmen, j pio o quartel general para a, estação
Tir.indelli. EsteUa dc-11'Alba, 'bailarina ex- j de inverno, as quaes poderão servir-
ceturica e transformista; Cónchita San-! lhes igualmente de base para o pro-
chez Bell, ia tiple cômica, eanções lies- i ximo avanço.
panholas; Latira Malta, soprano, valsas \ Os engenheiros civis e militares
e românzas, e Magdalena de Carvalho, ' têm procedido sem descanso a repa-
que cantará o fado Lyró. Serão cantados ração das estradas damnlficadas pe-
pelo Sr. Eugênio Pasta, braytono: Lolt- los austríacos na. sua retirada, e ja
ta, ronianza, Buzzi Peccia; _ conroim e estabeleceram novos meios de com-
Napole, romanza, N. N.; Nemico delia pa- municação. Finalmente, reconstrui-
frio, A. Chenier, U. Giordano, e Joío -mm todas as pontes destruídas pelo
Alhos, baixo cantante, que cantará: Sql- inimigo, transformando em pouco
t-nfor Rosa, romanza, Caries Gomes (di tempo toda a rectaguarda, da frente,
sposo dá padTe); Simon Boccanegra, ro- numa organização perfeitíssima, tan-
matiza, Vendi (II Iacerato spirito), c Tor- to para a defensiva' como para a of-
na, romanza, L. Denso. fensiva.

Acompanhará ao plano a maestrima
Alda Rübin Baglia.

3" parte — Comedia em irm acto, tra-
ducção do Dr. Chagas Leite, Por causa
da chuva, desempenhada pela senhorita
Ajnnéris Solda, Sra. M. Camargo e Srs.
Oswaldo Novaes, M. Camargo e Agosti-
nho de Souza.

Nas frentes rumàicas

Concerto Elpldio Pereira,

LONDRES, 22 (IP.) — O critico
militar da "Westminster Gazette es-
creve acerca da tomada de Crajova:

"A captura de Crajova, ainda que
importante, pode ser facilmente ex-
agerada. O avanço allemão foi susta-
do mesmo ao sul da linha recta, que

Está marcado pira o próximo dia 28 \**Sue Para Bucarest' °at*llmi£
do corrente no'Municinal em homem chegaram a esse ponto através do
gemC°ao CÔngress. &1?. S»_f» de Vulkan que não pos-
concerto organizado pelo maestro Elpidio :sue nenhuma via fe_ ea Assim o
Pereira, que terá o concurso da senhorita 1 »provisiotiamento de um exercito de
Marieta Bezerra e.dos Srs Frederico'ãms dlviaoes encontrará sérias dlt-
Nascimento e Alberto Guimarães,

O programma é o seguinte:
íficuldades e perigos constantes, fie
ria .preferível seguir através do pas
so de Tour Rouge, tanto mais queA visão de Joanna d Are", poema i™.*: *Jir;*j„ 

nc,~ ,lrna n„hn fArreir--vmohonico Paul Vídal- "Calíhar" .« este é servido por uma iinha térrea.,
S_. 5 .» t. . iir . • / ' 1» mas aqui, os rumaicos oppõem a mais
M 

"seherzo". 'ul ™£ £"« ^ Sns_ resistncia. e mais a leste, os
. «_n i^.,Í!„JÍ JfJS. I"¦ 

°Í?-a- allemães têm sido completamente re-e Jan 1 Nadme , grande suite, Elpidro peii{,}0gP<:re«. ;i 'úSoi í,0.çntcl!> Poema symphoni-r-J A evasão da Rumania por ura ouco; Calabar 4* e 5" scenas do acto II;; dolg desfiladeiros não offerece, pois,"Polonaise", Paul Vídal.
Explicando o motivo por que esse pro-

gramma é aberto e encerrado com o no-
mç de Paul Vidal, diz o Sr. Elpidio Pe-
reira:"Abrindo e encerrando este programma
com o nome de Paul Vidal, desejo prestar
uma modesta homenagem ao eminente
mestre e a um dos mais nobres e mais
perfeitos representantes da Escola Fran-
ceza, professor de composição no Conser-
vatorio de Paris, antigo t" regente da
orchestra da Opera e, actualmente, dire-
ctor dos estudos musicaes da Opera Co-
mica, que com todo o interesse e cari-
nho amparou o meu ãesiderahim, minis-
trando-meo seu alto saber e a sua notável
competência, Bobretudo, no estylo lyrico
dramático, em que me procurei especiali-
zar."

Imprensa musigal.

O nosso collega de imprensa, major Ul-
plano Carqueja, teve a gentileza de offe-
recer-nos um exemplar da sua schotisck
Beijos de mamãisinha, dedicada i sua fi-
lha Maria da Gloria e is collegas dessa
intelligente senhorita, alumnas da Escola
Normal.

Varias.

A "divette" Stefi Csillaj, da, compa-
nhia Scognamigllo Caramba, na sua festa
artística, amanhã, no Republica, cantará
cm portüguez O meu boi morreu!

CINEMVTOGRAPHOS ¦

Odeon.

Na tela do Odeon reapparecem hoje os
terríveis Vampiros, no seu 8" e g," episo-
dios, intitulados O homem dos venenos.

Completam o proçramma, excellc-nte-
mente organizado, Gigetia e os alpinislas
c o ultimo numero do Cai/»»ioHt-4c-lna/i-

nenhumas garantias de suecesso. A
não ser que os allemães torriem ou-
•tros desfiladeiros, nunca poderão
ameaçar seriamente o Interior da
Rumania. Resta apenas saber se ei-
les, podem concentrar os eífectivos
necessários para uma tal empreza,
em face de um adversário que con-
stantemente recebe reforços. Até
aqui, o Inimigo gozou da vantagem
de dispor de boas communicações la-
teraes e na retaguarda das suas li-
nhas. Mas essa, vantagem val-lhe es-
capando á medida que desce .para a
planície, èmqunto os rumaicos me-
lhoram dia a dia de posição. Os alie-
mães têm uma frente demasiado es-
treita para poderem atacar com sue-
cesso, e o seu flanco continua peri-
gosamente exposto.

Antes de se estabelecer a situação,
ainda terão de passar uma ou duas
semanas, mas parece que se pódc af-
firmar desde já que os allemães fo-
ram mais uma vez guiados nor moti-
vos políticos, que lhes hão de custar
bastante caro."

PETROGRADO, 22 (P.) ¦— Obser-
vam 03 críticos militares russos, a
propósito da oecupação de Crajova
pelos allemães, que a victoria dos
austro-germanicos naquelle ponto ê
muito menos importante do que o
seria a leste de Valachia onde os
rumaicos continuam a resistir, por-
quanto, a victoria nesta ultima região
acarretaria a conquista de todo o oc-
cldente rumaico, comprehendida Bu-
charest, ao passo que o avanço de
.Falkenhayn para leste será dos mais
difficeis por motivo dos rios e rega-
tos que ali correm de norte para
sul.

LONDRES, 22 (A.) —Correm aqui
insistentes boatos de que o generalvon 'Maekensen, actual comiiiandarrte
do exercito teuto-bulgaro na Debrud-
ja, vai assumir o commando do ex-

NOVA TORK, 22 (P.) — Tcleg-ra-
pham de Athenas;"Retlram-se hoje desta capital,
visto o almirante Du Fournet ter-se
recusado a adiar a data da expulsão,
os representantes diplomáticos da
Allemanha, da Áustria, da Bulgária
e da Turquia junto ao governo do rei
Constantino."
• ATHENAS, 22 (P.) — São estes
os termos 'da nota que o almirante
Du Fournet entregou aos ministros
da Allemanha, Áustria, Turquia e
Bulgária junto do governo grego:"O pessoal das vossas legações está
fazendo obra de espionagem prejudi-
ciai aos interesses da Batente, e au-
xilia o abastecimento dos submarinos
inimigos. A sua presença-em Athenas
-não pôde, por conseqüência, ser tole-
rada por mais tempo; por isso convl-
do-vos a deixara Õrecla. Todos os mi-
nistros com o respectivo pessoal, de-
verão estar hoje rio Piroo ás dez ho-
ras da manhã, afim de serem- trans-
portados para Dedeagatch."

Os ministros inimigos pediram
prorogação do prazo até sabbado,
mas seu pedido nã,-o foi attendido.

ATHENAS, 22 (P.) — O ministro
da justiça, Sr. Vocotopoulos, deu ho-
je a sua demissão, por considerar im-
sustentável a posição do gabinete, em
face da pressão exercida pelos repre-
sentantes dos paizes da Entente.

LONDRES, 22 (P.) — A Agencia
Reuter annuncia em telegramma de
Athenas que os representantes diplo-
maticos dos impérios centraes e seus
alliados embarcaram hoje no vapor
grego "Mykall", que 03 conduzirá a
Kavala.

Os conscriptos de 1918
PARIS, 22 (P.) — A Câmara dos

Deputados approvou hontem, á -nol-
te, ,um projecto de lei autorizando
o recenseamento doa conscriptos da
clstssG 'd g 1918.¦ Foi tambem approvada uma moção
de confiança ao governo, a favor da
qual votaram 450 deputados, e con-
tra 38.

Von Jagow deixa a pasta
do exterior

•AMSTERDAM, 22 (P.) — Infor-
mam de Berlim que o miniBtro dos
negócios estrangeiros, Von Jagow',
pediu demissão do cargo por motivo
de saúde, sendo multo provável que
lhe dêm p_ substituto o Sr. Zimmer.
mann.

LONDRES, 22 (P.) — Telegra-
pham de Amsterdam:"O "Berliner Tageblatt" informa,
segundo noticias aqui recebidas, quo
o actual ministro dos negoolos es-
trangeiros da Allemanha, Von Jagow,
vai ser nomeado embaixador em
Vienna.

LONDRES, 22 (A.) —-iNotlcias in-
directas de Berlim Informam que o
Sr. Vort Jagow, ministro das relações
exteriores, renunciou esse cargo, sen-
do substituído peüo 'Sr. Zlmmermann,
sub-secr.etarlo de Estado.

A "blague" da Polônia in-
dependente

LONDRES, 22 (F.)-— Sabe-se nes-
ta capital que a Dieta da Prússia ap-
provou uma resolução oppondo-se,
formalmente, á inclusão de qualquer
parcella da Polônia prussiana ao no-
vo reino polaco.

Os deputados polacos declararam
cjue a independência do novo reino
em uma simples íarça e os sociahs-
tas manifestaram a opinião de que
o projecto nada mais era que uma
annexaçãc

A imprensa allemã mostra-se em
geral Indignada com a attitude irre-
conciliavel que ella quallifica de in-
gratidão,' dos polacos prussianos, aos
quaes aceusa de terem sempre ali-
menta"do aspirações hostis á Prússia,
e previne-os de que devem receiar
as conseqüências.

A deportação dos belgas
LONDRES, 22 (P.) — O "Daily

Telegraph" trata ho-je das deporta-
ções dos civis belgas ordenadas pelo
governo allemão, e diz ciue as novas
informações vindas da Bélgica, não
são de molde a diminuir a Indigna-
ção que causou em todo o mundo a
violação- das leis de humanidade per-
petrada 'por ordens direcias dc Ber-
lim.

Taes deportações, que revoltam a
consciência humana, são, entretanto,
executadas como se fossem actos de
uma politica sã e razoável de um go-
verno que quer passar por civiliza-
do.

As nações neutras, accrescenta cv
citado órgão, còmprehenderio agora
melhor tli» mie nunca, o que é que os

não embainharão a espada emquanto
não anniquilarem definitivamente
um governo desta ordem e que de tal
maneira pôde agir.

Semelhatne .procedimento não ê de
admirar entre os derviches. E a acção
do governo allemão differe, por ven.
tura, das "razzias" dos mercadores de
escravos árabes que as potências da
Europa civilizada se esforçaram por
sup.primir?

Os crimes actuaes são peiores que
os assassinatos e os saques commetti-
dos na Bélgica, no principio da guer-
ra, pois são .praticados a sangue frio.

A situação exiee a intervenção das
potências neutras, cuja influencia pó-
de fazer cessar estas atrocidades.

HAVRE, 22 (P.) — O "Vingtie-
me -Siécile" noticia que o rei Alberto
escreveu ao papa Benedicto, ao rei
de Hespanha e ao presidente dos Es-
tados Unidos, ipedimdo-lhes que in-
tervieseem junto do governo allemão
afim de que cessasse a deportação
de civis da Bélgica ipara a Aliienia-
nha.

LONDRES, 22 (P.) — Telegra-
pham de Amsterdam:"Alguns civis de Gand, que foram
deportados pelas autoridades milita-
,res al_mãs, mas conseguiram evadlr-
se através da fronteira hollandeza,
referem que, com outros que se re-
cusaram a assignar um contrato de
trabalho em beneficio dos allemães,
foram enviados para o norte da Fran-
ça, e ahi, em localidades muito .pro-
ximas da linha de frente, os obriga-
ram a exeavar trincheiras e construir
cercas de arame farpado.

Declaram não ter corrido nenhum
risco, mas queixam.se de que foram
pessimamente alimentados,"

Outras noticias .
PARIS, 22 (P.) — A Semana na

America Latina organizada pelo "co-
mité" de Acção Parlamentar no es-
trangeiro, com o concurso da muniei-
palidade lyoneza, -e sob o patrocínio
do Sr. Aristides Briand, presidente do
conselho, realizar-se-ha em Lyon.

A inauguração será no dia 2 de
dezembro e o encerramento a 7 do
mesmo mez. Farão conferências so-
bre assumptos econômicos, jurídicos
e intellectuaes os Srs. Herriot, Guer-
nier, Paul, De Ia Barra e De Couer-
tin.

A Semana será renovada todos os
annos, devendo realizar-se a seguin-
te, provavelmente em- Bordéos.

E' de prever que uma acção deste
gênero, continua e methodica, per-
mlttirá o desenvolvimento de rela-
ções preciosas entre-a França e as
republicas latinas da America.

PARIS, 22 (P.)— O "Petit Jour-
nal" diz que as reuniões recentemea-
te realizadas ém Londres e nesta ca-
pitai, as viagens do general Roques
e todas as decisões tomadas pelios
alliados preparam economicamente,
militarmente e diplomaticamente a
resposta ao ultimo esforço da Alie-
manha.

PARIS, 22 (P.) — Os addidos mi-
litares e as missões neutras da Hee-
panha, Suissa, Estados Unidos, Chi-
le, Equador, Peru,. Paizes Baixos,
Suécia e Dinamarca, tendo visitado
as usinas de guerra, mostraram-se
vivamente Impressionados com o ma-
gnifico esforço francez para a imten-
sificação e producção de material de
guerra.

LONDRES, 22 (A.) — Dizem de
Berlim que o kaiser declarou publi-
camente que manterá como chancel-
ler da Allemanha o Sr. Bethmann-
Hollweg, sendo, portanto, Inútil qual-
quer trabalho político organizado pe-
los seus adversários para desavir o
chanceller em qualquer hypothese
com o kaiser.

Essas noticias acerescentam que a
declaração'do imperador causou pro-
funda impressão, esperando-se que
haja algumas manifestações hostis
nio Relchstag contra o Sr. Bethmann-
Hollweg. ,, . .

—Sabe-se aqui -por noticias origi-
narias de fonte insuspeita que os ar-
cebispos de Cracovia e Varsovia de-
nunciaram como illegal e attentato-
rio k soberania do povo polaco o pia-
no dos allemães de organizarem um
exercito composto de polacos, com o
fim de combater contra os alliados.

Ultimas informações
¦PARIS, 22 (A.)—'Dizem de Athe-

nas que o governo servdo ditiglu uma
nota»-protesto aoe paizes. neutros re-
clainuamdo contra o facto de haiver a
Bulgarl-a Incorporado ao seu exercito
os subditos da Macedonia, sobre os
quaes o governo de Sofia não tem
absolutamente jurisdicção.

LONDRES, 22 (A.)—Assegura-se,
por informações de Amsterdam, que
o actual imtnüBtro austríaco em Cope-
nhague -\-ai ser trasladado para Sofia,
ande ficará exercendo o mesmo posto,
não se sabendo ainda qual se_. o seu
substituto naquella capital.

.LONDRES, 22 (A.)—Infonmam de
Salonhea que a acção na linha de
frente balkanica continua ftuvoravel
ás tropas alliadás.

Estas conseguiram um novo sue-
cesso, occu-panido Leskovets,' depois
de derrotar completamente o i_migo,
que soffreu perdas avulbadfesimas.

LONDRES, 22 (A.)—Telegraimmas
aqui recebidos de Petrogrado annun-
ciam que a esquadra russa não su-
spendeu aind,a) o bombardeio iniciado
contra o iporto de Consbanz-a, no Mar
Negro, desmorona_do por completo
as priiaclpaes obras de defesa do ini-
migo ali instalado, ao 'mesmo tempo
que as forças de terra corroboram a
acção da imarinha russa, canhone_i-
do a cidade com a art_heria pesada.

Espera-se a cada momento a queda
da .-referida praça forte.

PARIS, 22 (P.) — Communlcado
do exercito do oriente:

"Os servios continuam com sueces-
so os seus ataques cm toda a linha
de frente. Capturaram a povoação de
Dudniskea e as alturas eircumvizi-
nhas e repelliram ao norte de Suho-
dol numerosos grupos de atiradores
de bombas allemãea recentemente
chegados aquelle ponto.

Nos diversos encontros, os servios
fizeram cento o oitenta e seis prisio-
neiros allemães e trezentos búlgaros,
entre Os quaes um coronel.

Os alliados oceuparam as aldeias
de Paralovo e Dobremlr, a nordeste
de Monastir."

cola de Minas Geraes — Negou-se.
provimento ao aggravo, contra os vo-
tos dos Sr_ Godofredo Cunha, Mi-
bleWi e Sebastião Lacerda;

N. 2.156 — Bahia —Relator, o Sr.
Oliveira Ribeiro; aggravante, a fazen-
da do Estado da Bahia; aggravados,
o Dr. Paulo Martins Fontes e outros
— Não se conheceu do aggravo, por
não ter sido citada a lei of tendida.

Carta testemunhavel — N. 2.153—|
Capital Federal — Relator, o Sr.
Coelho e Campos; supplicante, Tor.
quato Pereira; stipplieada, D. Alexan-
dra Hecl_her Paranhos Velloso —
Conheceu-se da carta e negou-se-lhe
provimento;

N. 2.155 — Capital Federal — Re-
lator, o 'Sr. André Cavalcanti; sup-
:plicante, a Sociedade de Seguros A
Universal; supplicada, a fazenda na-
clonal — -Negou-se .provimento;

N. 2.157 — Rio Grande do Sul —
Relator, o -Sr. Guimarães Natal; sup-
plicante, D. Maria Luiza ide Sá Pei-
xoto Adures; supplicado, o espolio de
Luiz Pereira de Sá Peixoto — Co-n-
verteú-se o julgamento em diligencia
afim de baixarem os autos á instan-
cia inferior para ser contra-minutada
a carta, contra os votos dos Srs. Mi-
blelli, Viveiros de Castro, Sebastião
Lacerda e Leonl Ramos.

Appellação clvol — N. 72G — Capi-
tal Federal — Relator, o Sr; Pedro
Lessa; appeWante, a Uniãp; appellada,
The Western Telegraph Company —
Deu-se .provimento á appellação para
julgar improcedente a acção, contra
o voto do Sr. Godofredo Cunha.

PAEVEMIHDO-SE EH TEMPO
V, S. sente dor nas cosl.is '! Está cau.

sada c irasta ? Sente-se tou Ia nervosa e

Pinheiro, sCirsso.._ e cautaUfl ílí
Soccorro, condi-

ções especiaes: 45 e 47, Luiz de Ca-
mões.casa Gonthlei.fundada em 1861.

SEXAGENÁRIO CIUMENTO
Isabel Olinda Gomes, residente na casa

dc commodos da rua Senador Octaviano
n. 164, não mais achando encantos no
hespanhol Antônio dos Santos, de 62 an-
nos, seu amante, .abandonou-o para se
juntar a Dani«l Albânia, residente na mes-
ma casa.

Jsso magoou seriamente o sexagenário,
que. honCem, vendo sua amante iunto a
Daniel, perdeu a cabeça e, armando-se dc
uma faca, investiu contra os dois. O seu
braço, debilitado pela idade, teve ainda
bastante vigor para ferir duas vezes Isa-
hei no braço esquerdo c uma vez Daniel
no braço direito: , ,

Nessa occasi.io foi o ancião preso c en-
tregue á policia do 6" districto.

Os dois feridos receberam curativos na
Assistência Municipal.

MANTEIGA VIRfiEM
Pasteurisada (reclame), kilo a 4_30. Ou"-
viclor 14Ü — Leileria I _lmyra.

ubalicla V Silo a
çreções dos rins jrri..
gulares ? c de cbi- U-
lc ? Contêm se li-
mento? Provuvcliiieii.
te seus rins estúo d,-.
1'ciluosos, Itins Iimcos
dao signal de aíHicçjo.
Onça o aviso ; uíi.j
demore. Use um ,.x-
pcrimçntado remédio
para os rins. Nenhum
outro ú tao liem [-,.

commendado quanto as PÍLULAS DK
PÔSTER para os rins, Nenhum tao uni.
vcrsalmente bem suecedido.

Peça amostra grátis 11 :
FOSTElí-MC. CLI-LLAN Co.

Dept. P. Caixa lüôii — Uio.

DEU NA EMPREGADA
O turco Saliti Antônio, residente na rua

da Alfândega n. 339, zangou-se hontem
com a sua empregada de nome Guilhermi-
pa Barbace, de 12 annos dc idade, dando-
lhe um desmesurado soco no olho esquer-
do, contundindo-o enormemente.

Preso em flagrante, foi o patrão desal-
madò conduzido á delegacia do 40 distri-
cto e ahi autoado.

A victima recebeu curativos na. Assis-
tencia Municipal." 

DESASTRE E MORTE
Um indivíduo desconhecido, branco, po-

bremente vestido, tentava atravessar, hon-
tem, á noite, imprudentemente, diante do
trem SU 40, na estação de S. Christovão,
quando foi colhido pela locomotiva, fican-
do completamente esmagado.

A .policia do 15o districto soube do fa-
cto c providenciou para que o cadáver
fosse removido para o Necrotério, onde,
até á madrugada, hão foi reconhecido.

Pão... armado
Na 'hora da visita aos presos da De-

tenção ohegou nim indivíduo trazendo um
pequeno embrulho.

Que quer? pergunta-Hic um guarda.
 Visitar José Calixío dos Santos.

E isto, que é ?
-— Um pão.

Dsenibrutfae.
ÍE Scveriano da Paixão Garcez, que era

o visitante, obedecendo, mostrou de facto
um pão. '• ¦.' ".'t

Examinado, porém, detidamente, ven-
ficou-sc que o pão... era armado ide
faca... Dentro do pão havia uma afiadis-
sima faca.

Severiano não exnlrcou o phenomeno e
foi preso. •-...."/

terior em conferência com o respe-
ctivo titular, Dr. Ramon Oomez, mi
qual entregou um memorial detalha-
dlsslmo, -em que pede a Implantação
na metrópole do referido systema du
Imposto, argumentando sobre as suas
vantagens e conveniência de adopção
no momento, principalmente como ru-
solutivo do muitos e importantes
problemas.— O Dr. 'Hippolito Irigoyen, pre-
sidente da Republica, está estudando
a conveniência de passar a Caixa de
Conversão a ser4dirigida pela directo-
ria do Banco de Ia Nacion, como
medida de economia.

A proposit. , o chefe de Estado tem
tido varias conferências com os di-
.rectores actuaes dé ambos os esta-
belecimentos.'— Os jornaes d'aqui continuam
criticando os processos de que estão
lançando mão os principaes respon-
saveis pelo Partido Radical.

Hoje, esses órgãos censuram que
os "comitês" radicalistas pretendem
ter ingerência no governo das pro-
vincias em que venceram, o que con-
stitue uma pratica bastante perigosa
para o futuro.

CHILE
SANTIAGO, 22 (A.) — u víon-

gresso Nacional mostra-se contrario
ao (projecto do executivo, mandando
sup.primir, por medida de economia,
as actuaes legações em Montevidéo. e
Assumpção, subordlnando-as ás do
IBrasll e Argentina.

Tal projecto não encontrou tam-
bem aipoio no selo cia imprensa tVaqui
que o tem censurado fortemente,

BOLÍVIA
- LA PAZ, 22 (A.) — Um destaca-
mento de tropas atacou e dispersou
os indios que ultimamente se suble-
varam, na localidade denominada
Resistência.

TmUGrUAY
MONTEVIDEO, 22 (A.) — Foi .-im-

signado hontem o decreto nomeando
o Dr. Pedro Erasmo Callorda, ex-
encarregado de negócios no Brasil,
ipara desempenhar as funeções de
1° secretario da legação no México.

O joven diplomata, que acaba de
chegar do Brasil, apus longos servi-
ços prestados ks boas relações de am-
bós os paizes, embora não tenha via-
gem marcada, partirá ainda este an-
¦no, afim de assumir o exercido do
seu novo cargo.

/•ãsTlR^ y££íj— sFk"

9-LARGO DA CAIUOCA-»

(Janto ao portão da Ordem)

Moveis a prestações, de fabricação
artística de Gustavo Gros. Capas para
mobilia, nove peças, GOJ; Cortinas,
sanefas, stores, oleades, capachos, •_•
petes e outros artigo:;. Grande e vi-ria-
do "stock".

SOUZA BAPTISTA & C.

1M_JM

Supremo Tribunal Federal
Julgamentos da sessão de hontem

Aggravo dc petição — N. 2.111 —
Capital Federal — Relator, o Sr. Vi-
veiros de Castro; aggravantes, o pa-
dre Ventura Teixeira Pinto e outros;
aggravado.1--, Aristeu Teixeira Pinto e
outros — Negou-se provimento ao ag-
gravo, contra, os votos dos Srs. Coe-"hi, o Campos, Pídro Lessa, Guima-
rães Natal, Oliveira Ribeiro e Manoel
Murtinho:

N. 2. 148 — Minas Geraes — Rela.
tor, 1, Sr. Godofredo Cunha: aggra-
vanlo, n Dr. Eduardo Güínle; aggra-1 «reito auscro-allemào, na Transylva- aluados querem quando dizem que vado, o Banco Hypothecario e _gxl-

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 2,2 (A..) — Par-

tiu para' o Chile, pela estrada de fer-
ro transandina, devendo (Vali seguir
para a America do Norte, o Sr. Ed- ,
win Morgan, embaixador dos Esta-
dos Unidos junto ao governo do |Brasil. ~ 1

Chegou aqui esta manha o Dr. j
Henrique Rodriguez Larreta, ex-mi-1
nistro da Republica Argentina em
Paris, sendo saudado no Plozia Hotel,
onde se acha hospedado, -pela com-
¦missão de personalidades de desta-
que organizada .para recebel-o.

Entrevistado ipelos representantes da
imprensa, o Dr." Rodriguez Larreta
declarou que tenclona organizar um
museu de antigüidades e. reliqulas
hespanhol-as, pretendendo tambem es-
crever um livro sobre a actual guerra
euròpéa.

O partido radical de Cordoba
acaba de dividir-se em duas fracções,
uma formada pelos situacionistas e a
outra pelos opposlcionistas, expul-
sando-os mutuamente do seio do par-
tido.

O Sr. prefeito municipal, Sr.
Joaquim Llambias, n3o se confor-
mando com a imposição dos princl-
pães padeiros desta capital, de não
quererem baratear o preço do pão,
se a Prefeitura não diminuir as ta-
xas municipaes sobre o trigo,' estuda
a possibilidade de fornecer o pão a
grande parte da ipopulaeão, fazendo-o
.fabricar nos grandes fornos do Hos-
pitai Alvear.

BUENOS AIRES, 22 (A.) — Em
sua residência particular na cidade
do Tolosa, provincia de .Buenos Ai-
res, guarda o leito, em estado bas-
tante grave o celebre poeta nacional
Pedro Palácios, mais conhecido pelo
pseudonymo de Alma Fuerte, o qual
foi atacado de uma appendicite.

Conhecidos como são os seus par-
cos meios, causou a mais agradável
impressão tomada a propósito pelo
actual prefeito municipal, Dr. Joa-
ciuim Llambias que, logo que teve
seiencla do estado deses-perador do
infeliz poeta, lhe mandou offerecer
medicação gratuita e solicita da As-
sistencia Municipal desta capital.

E' provável que Alma 'Fuerte seja
immediatamente transportado para
esta capital, onde ficara em trata-
menti», sol» os cuidados directos da
Municipalidade.

IA, em sua residência, Alma iFuer-
te tem recebido o lenitivo de nume-
rosas visitas de amigos e admiradores
seus, não sendo pequeno o numero
de telegrammas e cartas que d'aqui
_m Bido enviados, notadainente do
mundo intelleotual p. artistico.

BU__C3 AIRES. 22- (A.) — O
presidente da Liga Prfi-Iroposto Uni-
co esteve hoje no Ministério do In-

PAEA'
BELÉM, 22 (A.) — Foi publicado

ó decreto do governo do Estado loca-
li>ando em Alçjnquer um dos campos
de cultura experimental creados por
lei n.cento. Essa escolha offerece to-
dus as -.aT.Tagens locaes por ser Alem-
quer um município agrteola impir-
tante do Ba*xo-Amazonas.

Cl-gou ante-hontem a esta ea-
pitai o deputado Castello Branco, que
tove cui corrida recepção por par_
dos stus correllgior arjos politicos.

Em transito para 
"Mandos, 

esteve
aqui o ffovwnador eleito do EsUdj
do Amar.» nas, que hontem foi ob'3-
qniade cjDI um almoço na residemia
do chefe de policia, Dr. Burlamaqui,
indo visitar o Dr. Eneas Martins, <¦¦•
vernador do Estado.

A' tarde, o Dr, Alcântara Bacellar
seguiu viagem para Manáos.¦ — O vapor ingbez "Manco" levou
daqui para a Europa cerca de 329 to-
neladas de borracha, 10 de cacáo, 1»
de metaes velhos e 4 de grude,

ALAGOAS
MACEIÓ', 22 (A.) — Corre aqui

como certo, que as eleições munlei-
pães foram marcadas para o dia 17
de dezembro próximo. Os candidato.-;
das différentes correntes políticas (;.-;-
tão desenvolvendo intensa actividade,
afim de se prepararem para o pleito.

S. PAULO
S. PAULO, 22 (A.) — O Dr. Altl-

no Arantes, presidente do Estado, o
secretario do interior e o director da
instrucção publica, seguem no proxi-
mo sabbado para Pirassiniuiga, onde
vão assistir á collação de gráo aos
nrofessorandos da Escola Normal, in-
do depois á Casa Branca, com o mes-
mo intuito.

A doutora em medicina S-ra. Ma-
ria Renotte, presidente da Cruz Ver-
melha, foi victima do .roubo de um
annel avaliado.e.m dez contos de réis.
praticado pelo seu criado Januário
Sgulllaro.

O criminoso foi preso, confessando
o xoub.o e entregando ft policia o anel,
que foi- restituldo & dona.

SANTOS, 22 (A.) — E' esperado
amanhã, a bordo do vapor italiano"Principe de Udine", e assumira as
funeções de vice-coaisul da Itália,
¦nesta cidade, o Sr. Michelangelo Fin-
daca, que foi nomeado para substi-
tuir naquelle cargo o Sr. Druso
Bianooni, ultimamente transferido
para Baslléa, Suissa, mas que vai
provisoriamente dirigir o consulado
itailiano em Florianópolis, para onde
deve seguir na «próxima sexta-feira.

—Foi nomeado promotor publico
interino, de Orlando, no impedimen-
to do Dr. Carlos Carneiro Santiago,
que se acha enfermo na Santa Casa,
o Dr. Francisco Stupollo, por se ha-
verem declarado incompatibilizados
os advogados da comarca.

S. PAULO, 22 (A.) — O Sr. Mario
Tavares, "leader" da maioria na Ca-
mara dos Deputados, apresentou
emendas ao projecto que crea bancou
do credito .popular, concedendo favo-
res tendentes a impulsionar os esta-
belecimentos desse gênero.

Bexiga, rins, próstata,
uretlini, diathese mica

e ar
A URUFORMIXA, precioso antiseptic-.

desinfectante e diuretico, muito agrada-
vel ao paladar, cura a insufficiencia rc
nal, as cystites, p>-elites, néplirites; pioly
nephrites, urethriti-s chronicas, catarrh
da bexiga, inflammação da próstata. Pre
vine o typho, a uremia. as infecções i"
testinaes e do apparelho urinado. Difsoi-
ve as areias e os cálculos c aeido urico
c uratos.

Nas pharmacias e drogarias. Deposito:
Drogaria Giffoni—Rua Primeiro de Mar-
ço n. 17
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BEPATB1AÇÂ0 DOS INDIGENTES
Acaiia. de surgir uma idéa adstri-

¦ota fi da navégaçãJò entre Portugal
o Brasil, quo merece todo o nosfco
u pphtuso.

.Ainda não esta constituída a cm-
.preza que ha do explorar a referida
carreira, pois que ainda ha pouco
fórum approvadus as respectivas ba-
ses pelo governo, e, ipor isso, a idéa
lançada ipela Policia do Emigração,
ipoilo o devo ser tomada om conta.

Trata-se dos emigrantes indigeu-
tes e cuja repatriarão ter sido sem-
.pre um dos mais diffleels problemas
da colônia, apesar ida solicitude com
quo a Caixa ide Soccorros D. Be-
duo V e outras das nossas importam-
te.s sociedades beneficentes, têm tu-
teiulklo e auxiliado essas repatria-
ções.

A colônia tem crescido de uma ma-
meira extraordinária; as condições de
vida têm-se. aggravado1 ¦pavorosumen-
te o, assim, não 6 raro ver falhar aqui
possuas quo ainda em Portugal po-
d iam ser nteis.

O problema da repalriaçiio dos in-
iltgentes' tem vários e múltiplos as-
ipectos.

Vejamos.
i)s indigentes divkle.m-se em dois

grupos: os inutilizados e os falhados.
Aquelles já não1 podem sor utois, nem
ao Brasil nem a Portugal; estes, em-
bora imiteis pnra o Brasil, podem
«linda ser titcis''para Portugal.

A repatriagão dos primeiros tem
apenas o aspecto moral, pois que não
convém íi. nossa dignidade, nem aos
nossos nobres .sentimentos, deixar
por ahi, numa lastlmosa situação,
patrícios nossos que om Portugal
sempre terão mais facilidades de
vida.

A •repatriiiçao dos segundos tem,

alam do aspecto moral, o aspecto utí-
litario, pois emo, tendo falhado não
por falta absoluta de qualidades, mas
por inadaptação ao melo, podem
noutro melo monos premente, menos
cosmopolita e do concurrencia me-
nos aggressiva, voltar ainda á tona da
sociedade e salvarem-se do naufrágio.

Assim a repatriação dos indigentes
6 útil a Portugal e ao Brasil. Ao Bra-
sil, porque olles são da categoria da-
quolles <iue, se ainda não tivessem ©a-
trado, se poderiam chamar "indese-

javeis", absolutamente inúteis ao des-
envolvimento e progresso da naoio-
nalidado. A Portugal, porque primei-
ro começam por desapparocer d'aqui,
deixando assim de dar um triste es-
peetaculo fora do seu.paiz; segundo,
porque alguns ainda representam um
valor econômico, que pôde ser apro-
vel tado.

A idéa bancada pela Policia de Emi-
grução, senão resolve o problema em
absoluto, vem dar-lhe certas facili-
dades que, juntas aos auxílios da co-
luiiiii, podem conseguir aproximar-se
muito do uma total solução.

Mas, que propoz a policia do emi-
gra ção?

Multo simplesmente que nas con-
lições a impor a futura empreza do
navegação seja incluída uma pela
qual ella so obrigará a repatriar gra-
tuitu lu ente um determinado numero
:le indigentes.

Repatriados esses indigentes gra-
tuitamente pela empreza, os restantes
podarão já ser mais facilmente repa-
triudos pela solidariedade da colônia.

Nós aipiplaudimos a 'idéa da Policia
iie Emigração o fazemos votos para
quo o governo lho .dê a importância
que esse assumpto merece.

CARTA DE PORTUGAL
Portugal em guerra coni a

Allemanha

LISBOA, 21 de outubro.

AS SUBSISTENCIAS — A QUESTÃO
DOS TRIGOS E UMA NOTA OF-
RIOIOSA DO GOVERNO — KE-
lWeGÕES DAS SEMENTEÍRAS —
AUGMENTO DO PREÇO DO PÃO
E UM ÚNICO TYPO — A ORDEM
PUBLICA E DECLARAÇÕES
THAXfjUILLIZADORAS DO SR.
GOVERNA DOR CIVIL.

d "Século'", em mais de um artl-
go. formulou o re.pisou a aceusação
de que o* trigos requisitados aos la-
viradores pelos agentes da Manuten-
«;ão Militar, e .para exclusiva farina-
<;ão deste estabelecimento, eram des-
vlados, em parte, pa.ra algumas fabri-
ras .ilo norte, e até, para concretizar
as suas arguições o lhe imprimir o>
caracter d.e irrefutabilidade, imdivi-
dualizou um 'desses agentes; C. M.,
ou seja César Machado.

Cmitrariame.nte, o "Mundo", om
mais de. um artigo também, refutou
e rebateu esses assertos, aecrescen-
tando que, caio alguém houvesse
abusado das fristrucções, bem claras,
bem torm,mantós o bem honradas, da
Manutenção Militar, ou illudido em
seu nome, os lavradores, nenhuma
culpa, consequentemente, caberia ao
governo o que este, confirr, ida a
liy.poth.sse apontada, saberia infligir
o devido cu.stigo. E, .por certo, con-
clulram já quo os dois jornaes, um
maçando, outro defendendo, terça-
ram, por maneira em quo foi em-
pregada, um pouco a arma do doesto,
indo o "Mundo", até a explicar a
altitude do •'..Século", por interesses
contrariados na questão .do' ipapel.

!'! oittrosim, observava o "Mundo",
que o ".Século", com a sua campanha
ifls hostilidades ao governo, servia a
causa Aos inimigos do' regimen.

Assim é que. nos jornaes de quar-
tn-feirn. se lia esta informação offi-
ciosa:-o conselho de ministros, que hon-
tem so reuniu, conforme em outro
logar dizemos, no ministério das co-
lonias, trotou entro vários assumptos
«Ia questão dos trigos, sobro o qual
«l;ir.1 amanhã na imprensa uma nota
officiosà, que não foi fornecida para
liõjOi por o conselho ter acabado
tarde."

E, nos da manha seguinte, appa-
reeia a promettida nota.

Eil-a:" r.ogo que surgiram na Imprensa
as primeiras referencias a lrregula-
ridades que se dizia terem sido pra-
ticadas com a requisição dos trigos,
o governo pediu todos os esclareci-
mentos quo o habilitassem a formtt-
lar uma opinião segura sobre taes

No dia 18 de julho findo a ma-
nutenção militar publicou nos jor-
uaes "Século", "Lueta", "Mundo",
'•Diário de Noticias" e "Republica"
mu annun cio declarando que oom-
prava, no preço dn tabela, o trigo
mole e rijo que lhe fosse apresentado.
Decorreram duas semanas sem que
apparecesse qualquer proposta para
venda daquclle cereal, correndo-se o
risco de ser suspenso o abastecimento
ile pão ao exercito. Nestes termos, o
ministério da guerra autorizou a ma-
nutenção a fazer as requisições mi-
litares quo julgasse necessárias.

Sendo preciso obter-se a garantia
dn ncqutslção de dois milhões do kl-
logrammas, estabeleceu-se que essa
quantidade seria requisitada por esta
fôrma idistrioto de Beja, 100.000 l;i-
logrammas; dc Évora, -tos.ooo kllo-

Também não é verdade que o- go-
verno tenha requisitado trigo a umas
fabricas para o .mandar ipara outras.
Podia fazel-o em virtude da concilia-
ção .estabelecida com os proprietários
das fabricas do moagem, que sc com-
prometteram. a ceder uma .parto do
cereal que .possuíam como se elle fos-
se adquirido ;por .manifesto, dando-lhe
assim o direito de o .distribuir ipelas
varias fabricas do .paiz do harmonia
com a tabela do rateio Mas não o fez
.precisamente ipara não interferir na
lueta do interesses travada, iporvontu-
ra, podendo iprejudicar uns em benefi-
cio do outros. Tanto os (proprietários
das fabricas do norte como os do sul
adquiririam o seu trigo mo mercado
livre.

O ministro do Interior procura
neste momento averiguar como so
manifestou a irregular intervenção du
representante das fabricas do norte
no districto de Évora, «manto a ipedi-
dos de trigo .posteriores a 13 de se-
tembro, como .procura tomar conheci-
mento de quaosquer outras irregula-
ridad.es ipara os seus autores serem
devidamente ipunidos.

Os offiicjaes nomeados ipelo minis-
terio da guerra ipara o serviço de re-
quisições foram os Srs. .capitão da
administração militar Adelino Lage,
no districto de lEvora; tenente do in-
fanteria José dos Santos Cunha, no de
Portalegre; .capitão da administração
militar Amadeu Vieira do Castro, no
mesmo districto; capitão de infanterla
15 Almeida Casassa, no mesmo dis-
tricto, o (posteriormente .no de Beja;
tenente da adtii.nistração militar So-
tero Ferreira, no de Lisboa; alferes
de infanteria 22 Alfredo da Costa, no
de Santarém; e alferes da administra-
ção militar josino da Costa, no ue
Beja."

O "Século", do sexta-feira, limita-
va-se a esperar o resultado das averi-
guações, ;para depois falar:"A nota officiosà que o governo 'dis-
tribuiu ante-hontem á imprensa sobro
a questão dos trigos" merecia uns
commentarios; mas como nella se af-
firma que o ministro do interior vo,l
averiguar fias Irregularidades que,
.porventura, sç deram, reservamol-os
•para depois de concluída essa averi-
¦guação que a 'honradez e a isenção
do coronel Sr. Mousinho de Albuquer-
que garantem será ibreve, minuciosa e
impareialissima."

<»—«uva»

irará
.Falleceu hontem.as primeiras horas

da manhã, em um quarto 'particular
da Beneficência Portugueza, o con-
celtuado industrial, nosso patrieio,
Sr. commendador Thiago de Rezende.
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No fim dc contas, os melhores
virljos do Porto são da

CASA F£RBEIRIHNA

grammas; de Portalegre, G00.000 kl-
logrammas; de Santarém, 19G.OO0 kl-
legrammás; de Lisboa, 

'330.000 
kllo-

grammas.
A quantidade mareada para Porta-

logre devia ser primitivamente obtl-
da nesse districto e no de Castelío
Branco, mas os officiaes encarregados
• iesse serviço reconheceram que no
ultlino desses districtos estava abso-
lu tu monte esgotada a colheita de
trigo. - •

Quando so procedia á effectivação
das requisições era o governo infor-
mado, pelas principaes fabricas de
moagem do norte e do sul do paiz, de
que os agricultores e os detentores de
trigo o não queriam vender pelo pre-
ço da tabela official, nem mesmo
,iá com o augmento quo até então lhes
tinham pago e quo variava, segundo
diziam, de um milavo a um centavo
por kllogramma. Apontava-se ao go-
verno o perigo do pão vir a faltar
nos mercados de Lisboa e Porto. Apre-
ciado esse grave aspecto da questão
em conselho de ministros resolveu-se,
em 11 de agosto*, que o presidente
da secção de subsistencias publicas
fosse incumbido, na qualidade do dl-
rector da Manutenção Militar, de re-
quisitar aos commerciantes e lavrado-
ros de todo o paiz o trigo necessário
liara o abastecimento dos mercados de
Lisboa o Porto o das localidades suas
tributarias no fornecimento de fari-
nhas, nos mesmos termos em que são
feitas as requisições para o exercito
em tempo de guerra.

No entanto, so ns requisições ml-
litares só se effoctuavam á custa de
muitas difficiildades ,a nova deter-
minação mais embaraços causou ain-
da aos offlelae3 encarregados de lhe
darem cumprimento. O governo, ani-
mado de um grande espirito de con-
eiliação, procurou ver se conseguia
estabelecer um entendimento entre a
lavoura e os proprietários das fabricas
de moagem, do modo a garantir-se,
pelo maior prazo de tempo possível,
O abastecimento do paiz. As suas ten-
tatlvas foram coroadas de relativo
êxito, resolveiido-sc então suspender
as requisições destinadas aos merca-
dos.

Nesse sentido foi expedido em 13
de setembro, pelo director da Manu-
teneão, um telegramma circular aos
officiaes encarregados das requisi-
cões.

Desde então proseguiram apenas as
requisições militares, aocrescidas em
Hde setembro com mais dois milhões
de Idlogrammas por augmentar extra-
ordinariamente o consumo dos requi-
sitadores da Manutenção.

Essa nova quantidade foi assim
distribuída : districto de Évora,
750.000 kilogrammas; de Portalegre,
350.000 kilogrammas; de Santarém,
150.000 kilogrammas; de Beja,
750.000 kilogrammas.

Tanto a primeira como a segunda,
requisições, mim total de 4.000.000
de kilogrammas, têm sido cffectiva-
doa muito lentamente, tendo os offi-
ciaes encarregados desse serviço nar-
rado, cm officibs enviados ao director
da Manutenção, as difficiildades que
tm encontrado para o cumprimento
têm encontrado para o cumprimento
da ordem que lhes foi attribuida.

Dos relatórios enviados por todos
os cfflciaes averigua-se que em todos
os districtos elles communicaram ás
autoridades civis que as requisições
liara as fábricas ficavam suspensas.
Na sua quasi totalidade ou mesmo na
totalidade, essas requisições não chi-
guram sequer a ser satisfeitas, ao me-
nos com conhecimento dos delegados
do governo. .Apeuas se apurou que em
um districto, o de Évora, a.pparecetl
uni representante de fabricas do norte
a utilizar-se indevidamente de uma
circular que tirana sido enviada pela.
Manutenção a todas as fabricas quan-
do se resolverá dar ordem para o
abastecimento dos mercados de Lis-
boa e- Porto. E: certo que na Ma-
ntintencão 

"ilu- f"i dito, "a 10 de se-
tembro", que se faziam rcQUisiçoes
para as fabricas que afCirniO-vam ver-
so obrigadas a para lixar a sua lab-j-
ração por ifaha de cereal. -Mus "a D!
de setembro" foi suspensa e.ssa or-
dem, e nem esse rf-prcFcalantc, nem
qualquer outro poriam utilizar-se das
cireulures que eram :i CLiisç-quencia
de úma dec<irmicaçã.o yus'.er:or.'.ne,.,'.'J
*-i *-.v
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Associações portuguezas

REAIi E BENEMÉRITA ASSOCIA-
CA O DOS CONDES DE MATTO-
SINHOS E S. COS3IE DO VADLE.

A directoria desta associação, após
o desfecho verificado com a perda do
seu benemérito presidente, commen-
dador Manoel Thiago Ferreira de
Rezende,reuniu-se em sessão de luto,
e resolveu a seguiinte moção de pe-
sar.

Io. Armar em câmara arden-
te a sala nobre das sessões para
receber o corpo daquelle grando
benemérito, realizando-se ahi o
sarmento para a ultima morada,
collocando sobre o feretro o pa-
vilhão social e uma grinalda de
flores naturaes, traduzindo gra-
tidão immorredoura.

2". Tomar luto por trinta dias,
cerrar as portas da sua sede ató
o 7o dia, e celebrar exéquias so-
lemnes no 30° dia do lutuoso
passamento,

3". Tomar a si as despezas doa
funeraes á exclusiva disposição
da sua desolada familia

4o. Consignar em seus annaes
um voto de consternação e pesar
pela irreparável perda, que aca-
ba de soffrer a Real Associação
Beneficente Condes de Mattosi-
nho e S. Cosme do Valle.

¦^¦¦-^an»» ¦*»¦—'—:

PE0UENASJOTICIAS
Em Lisboa, no dia 30 de outubro

passado, falleceu o Sr. Luso Monto-
negro, com 20 annos de idade, filho
do Sr. Alfredo iMontengoro, proprlè-
tario cm Santos (S. Paulo), e irmão
do Sr. Américo Montenegro, gerente
da casa Pedro dos Santos & C, desta
cidade.

Adoeceu e acha-se recolhido ao
leito o capitalista portuguez, Sr. Se-
bastião José de Oliveira, director da
companhia de seguros terrestres
União dos Proprietários.

Regressou pelo vapor "Amazon",
depois de uma estadia de quatro mo-
zes em Portugal, onde fez uso das
águas do Gcrez c Pedras Salgadas,
colhendo, optimos resultados, o nosso
operoso patrício, Sr. Luiz Alves Viei-
ra, estimado industrial, e .presidente
da Associação Beneficente Paiva Cou-
ceiro.

Regressou de S. Paulo, com sua
esposa, o Sr. Álvaro Anercio iMacha-
do, sooio da importante casa portu-
gueza, Costa Pacheco & C.

•Deve ficar amanhã organizado o
programma da festa artística da
actriz Bértiio Baron. cujo .produeto
total reverte em favor da Cruz Ver-
molha Franceza, e Orando Commis-
são Pró-Patria.

Os bilhetes qne se encontram á
venda na ('amara Portugueza de
Commercio, estão quasi todos pedidos,
tal o nteresse que estfl despertando
i. festa.

Passou hontem o anniversario do
Sr. Luiz Roque da Silveira, coneei-
lnado industrial portuguez.

Realiza hoje. no theatro Cario
dome:-, sua festa artística a distin
ela actriz pnrttiirupza Medina ile
Koir.-a. <> 'urnçnimnia •'• finamente cs
colhido e n fislo »'• i in boiirn da Cru
zuda da Mulher Portugueza,

Commendador Manoel Femsira Tlila.
go de Rezende

O extineto era um dos vultos mais
proeminentes da alta colônia portu-
gueza o .presidente, ha 25 annos, da
benemérita Associação Condes de
Mattosinhos e S. Cosme do Valle, as-
sociação de que elle havia sido o
fundador.

Ha dias já que se esperava a triste
noticia quo hoje damos, pois, como
•tivemos oceasião de dizer, era gra-
vissimo o estado do doente; mas, mes-
mo esperando-se, foi grande a im-
pressão causada no seio da colônia,
ao saber-se a triste nova do des-
apparecimento de um dos mais que-
ridos de seus membros,

Thiago de Rezende era uma bella
figura de portuguez antigo, destin-
guindo-se principalmente pela sua ex-
trema bondade, pelo seu caracter in-
tegro e franco.

Seus serviço3 â Portugal, aqui e
em .Montevidéu, onde residiu cinco
annos, bastam ipara collooal-o entre
aquelles a cujo esforço se deve o re-
nome dos .povos.

Em 'Montevldéo, Thiago de Rezen-
de, cheio do vigor que lhe empresta-
va a mocidade, trabalha incessante-
mente, mais por impor o nome ipor-'
tuguez que por fixar a sua vida.
E' elle quo funda a Beneficência
Portugueza naquella cidade, ê elle
que .publica, ali, o .primeiro jornal¦portuguez, e quando ao fim de cinco
annos retira-se, vê cm cada iportu-
guez um olhar de saudade e gra-
tidão.

No Rio de Janeiro sempre a mes-
ma acção bondosa, sem.pre a grande
preoecupação de auxiliar o ipatricio
que soffria, o semelhante que tinha
necessidades.

E' assim que logo depois de aqui
se estabelecer, mette hombros á ta-
refa da fundação de uma sooidade
portugueza de mutuo auxilio e bene-
flcencia, e consegue formar a Real
e Benemérita Associação dos Condes
de Mattosinhos e S. Cosme do Valle,
uma das obras que mais recommen-
dam, no Brasil, o nome lusitano.

Grande parte de sua vida foi gasta
na pratica do bem, e por isso, talvez,
elle morre sem fortuna, mas leva
atraz de si as lagrimas de centenas
de 'pessoas que não .podem esquecer
seu nome e seus favores, escondida-
mente feitos.

Manoel Thiago (Ferreira de Re-
zende nasceu na aldeia de S. Thomé
de Negrellos, concelho dc Santo
Thirso, província do Douro. Contava
68 annos de idade, o era casado com
D. Delminda Cândida da Silveira Re-
zende, de quem teve sete filhos, IMa-
noel Oscar de Rezende, sócio da casa
Correia Ribeiro & C; Carlos Trajano
de Rezende, negociante; Gastão de
Rezende, auxiliar da firma J. Rainho
& O.', 'Horacio de Rezende, auxiliar
da firma Agostinho 'Ferreira & Ir-
mão; Antenor de Rezende, funecio-
nario do .Banco Ultramarino; Del-
minda Rezende, Helena Rezende Fer-
reira, casada com o Sr. João Fer-
reira, interessado da casa Agostinho
Ferreira & Irmão.

O fallecido deixa também duas ne-
tinhas, seus enlevos, filhas de seu
filho Horacio.

Possuía a ccmmenda de Christo «
ainda a do mérito Industrial, sendo
lhe aquella offereeida quando estava
em Montevldéo, ,pelo fallecido1 mon-
arena D. Luiz I, e esta nor D. Carlos.
Era chefe da casa Manoel Rezende
& C, e sócio de quasi todas as asso-
ciações portuguezas beneficentes.

Ila vinte e cinco annos que presidia
a Associação dos Condes de Mattozi-
ilhas e S. Cosme do Valle, sendo a
ultima sessão por elle presidida, reali.
zada no dia do vigésimo quinto an-
niversarlo do sua direcção.*

Logo que se conheceu a infausta
nova da .morte do bondoso portu-
guez, começou uma enorme romaria
para o edifício de sua associação, on-
de tinha sido armada a câmara ar-
dente.

No salão nobre, ornamentado a
cr.epes, erguia-se uma eça, ladeada
por seis brandões.

Era enorme a quantidade de co-
rons espalhadas .pela vasta câmara

Os outros comiKirtimentos da As-
sociação, .1 parte que era occu.pada
piila familia, estavam cheios de ami.
soa o admiradores do morto.

iMiembros .da alta colônia, represen-
tantes das mais importantes casas
oommorciae.-, portuguezes humildes
de lagrimas no olhar, todos se encon-
travam ali, trazendo a Thiago de Re-
zende a ultima saudade ou o ultimo
agradecimento. Entre todos, uma
vjelhinha, mal vestida, trazendo na
mão, umas poucas flores desbotadas;
dizendo, entre soluços, a respeito da-
qnclle quo podiu ser sou irmão mais
novo — "morreu .men pai".

Entre as muitas coroas c ramos de
flones. pudemos tomar 

'nota das se-
giilntes:"Ultimo adeus!, esposa e filhos";

ao seu benemérito ipresldente, o con-
selho director da Associação Condes
de Mattozinhos e S. Cosme ido Vall.e";"saudades da fumiliia Palma"; "ao
seu padrinho e amigo João Freitas
Lima e senhora"; "ultimas homena-
gens do Correia Ribeiro íi C"; "sau-
dades da familia Agostinho Ferrei-
ra"; "ao querido amigo, José Comeia
Ribeiro"; "recordações das famílias
Rainho o Carneiro"; "últimos beijos
de seus filhos Joca e Sinluazlnha";"homenagem de Hime & C."; "ao
bondoso amigo Rezende, os condes die
Avellar"; "saudades dos empregados
da casa Correia Ribeiro & C"; "lio-
rmenagem do Real Centro da Colônia
Portugueza"; "Gratidão e saudades
da Real Sociedade Memória a Dom
Luiz I"; "ao sou sócio bemfeitor, a
directoria da União Social"; "ao bom
amigo- commendador Rezende, Dias
Garcia e família"; "homenagem do
visconde de S. João da Madeira", e"homenagem da Irmandade de São
Manoel da Candelária".

O enterro foi concorridissimo, com-
pondo-se o acom.panhamento do mais
•de cem carros.

Um coche fúnebre de 1° classe con-
dúzia um rico caixão, coberto' pelo es-
iandarto da Real e Benemérita Asso-
ciação dos Condes do iMattozinnos e
S. Cosme do Valle.

Segulam-se dois '"landaus" trans-
portando coroas e uma interminavell
fila de carruagens e automóveis, con-
duzlndo amigos do extineto.

O caixão foi transportado da carre-
ta- para o jazigo pelos filhos .e genro
do morto, e Si. José Rainho da Silva
Carneiro, vieo-.presidente da Associa-
ção, que o commenidador Rezende dl-
Tigia.

A' beira do túmulo falou, primeiro,
o Sr. Humberto Taborda.

Discurso do Exmo. Sr. Humberto
Taborda, á beira do túmulo do com-
mendador Manoel Thiago Ferreira de
Rezende, em nome da Grande Com-
missão Portugueza Pró-Patria.

"Senhores: — A morte implacável
rouba-nos mais este amigo.

A/ihda hontem desappareceu (uinj
vulto popular da nossa colônia, o
Exmo. Sr. visconde da Veiga Cabral,

jã hoje aqui estamos a render o
nosso preito de saudade a um outro
mais popular ainda, o commendador
Manoel Thiago Ferreira de Rezende.

Bom Thiago do Rezende, perdoa-
me que quebre o silencio respeitoso
que nos cerca para falar do teu hon-
roso passado.

Tendo vindo para o Brasil em 1S63,
empregou-se em casa do seu tio Thiia-
go José Ferreira Guimarães, de quem
chegou a sor sócio.

Por negócios commerciaos foi, já
com familia constituída aqui, para
Moutevidéo iam 1879, regressando a
esta capital em 1884. Em Moiitey.idéo,-
cultivou relações intimas com o en-
tão presidente da Republica Máximo
éjantosM relações .qua dhe 'semliVam
para beneficiar grande • numero de
portuguezes ali residentes.

Por sua influencia foi cneado o
consulado de Portugal, que então era
exercido simultaneamente pelo de Ai'-
gentlna

Ali fundou o jornal "Cometo Por-
tuguez" para defesa da.colônia e com
outros patriotas também fundou .a Be-
neficencia Portugueza. Foi quando em
Montevldéo, S. M, D. Luiz I o agra-
ciou com a commonda de Christo.

Regressando ao Rio, fundava d"ahi
. a pouco a Associação Beneflicente
Condes S. Salvador de Muttozinnos e
S. Cosme do Valle, ã qual dediiwiva to-
da a sua affeição e carinho.

Espirito associativo, pertencia a
maior iparte das associações benefi-
centes desta capital nomeadamente
das portuguezas,

O commiendador Thiago de Rezen-
de .era dotado de um verdadeiro pa-
trlótlsino.

Quando, ainda ha bem curtos me-
zes, se constituiu, nesta cidade a
Grande Commissão P.rô-Patrla, uma
das difficuldades a vencer era a de
conseguir a mais perfeita communhão
de vistas entre todos os nossos oom-
patriotas que viviam separados por
credos políticos os mais antagônicos
e que até aquelle momento não ha-
viam demonstrado se quer o mini-
mo desejo de abandonar as suas ipo-
sições extremadas para se darem as
mãos, num movimenta de solidarie-
dade.

Foi do bom coração de Thiago de
Rezende que nàrtiu o primeiro grito
de união, quando, na memorável ses-
sãò daquella noite em que se constir-
tuiu a commissão, elle- se levantou
para propor quo ao Sr. embaixador
de Portugal fosse dada a presidência
de honra.

Quem conheceu os sentimentos ir-
roduetiveis de intransigência partida-
ria do velho Rezende, pódc bem aqui-
latar do valor deste gesto de inde-
pendência e elevação de vistas de um
homem que, sendo monarchista ipor
convicção, era antes de tudo portu-
guez, e como portuguez, patriota co-
mo os que mais o são.

Velho Rezende, bom e dedicado
compatriota, nesse mundo ignoto iem
que penetraste, pede a Deus quo dè
ft nossa querida pátria grandes dias
de paz e gloria e pede a Deus que
deste conflicto cm que fomos chama-
dos a intervir, possamos sair com
honra, cobertos âe gloria e recompen-
sados de todos os sacrifícios.

Dorme eni paz."
Falou em seguida, em nome da

Real e Benemérita Associação dos
Condes de Mattozinhos e S. Cosme do
Valle, o reverendo

PADRE JOAQUIM CARDOSO

Começa por referir-se ao caracter
do morto, que exalta, passando em re-
vista tudo uue de alevantado tinha
feito om prol do bem alheio.

Fala de sua acção na sociedade, em
nome da qual discursava, .e refere-se
á falta que o morto causava na co-
lonia portugueza. Termina .dizendo:
"Descança em paz, querido amigo o
que lá do céo, onde já estás, olhes
com carinho para esta sociedade a
quem deste vida."

Entre as pessoas «iiie acompanha-
ram ao cemitério o corpo do com-
mendndor Thiago de Resende pude-
mos notar as- seguintes:

liarão de Famalicão, Armando Sou-
za, Pring Torres & O, pela Câmara
Portugueza de Commercio .e Xndus-
tria do Rio de Janeiro; Luiz Vidal,
por José Constante &»C;; •!. Coimbra,
Domingos João da Silva, da Casa Cor-
reia Ribeiro & C; Alfredo Comes Sen-
ra, da Casa Ribeiro Correia & C; Al-
meida Marques & C, pelo Lyceu Li-
teraíre Portuguez: Antônio Henrique
Morgado; Alberto Moreira Baptista,
U. A. de Pinho e SUv», Luiz Portu-

gal, Alberto Rodrigues, J. F. Aliem
J. Thedim, José G. A. Senra e H. Gon-
çalves

Antônio da Silva Mariz, José da
Silva Moriz, Augusto Liiipes do Men-
donça, José Aiugusto Pereira Rego,
Jo.io Baptista da Costa, Antônio Mar-
quês da Silva, Lopes Fernandes & C,
Leonardo Ferreira Lopes, Francisco
G. M. Andradie, José Felip.po Nery,
Manoel Lima de Figueiredo, Remar-
dino Lourenço Pereira Pinto, Domin-
gos Baronl, Simões Diniz & C, Emi-
lio Carlos Brondi, Manoel Viasconceii-
los Seixas, Luiz Alves Vieira, Vicio-
rino G. die Avellar, Avellar & C, João
C. d'Avila Maciel, barão Peixoto Ser-
ia, C. F. T. D. Carlos I, Rei de
Portugal, Alifiredo Mesquitella., José
Rainho da Silva Carneiro e familia,.
da Silva .Carneiro, commissão da Real
A. S. Memória a D. Luiz 1, commis-
são da Uuião Sócia', Custodio Fernan-
des, Firmino R. Eirus, Berna.rdino
Gemeniana Rainho, Francisco' Luiz
Gomes & C, liimo & C, Alva.ro Mes-
quita, M. A. de Moura E/ichaido,
Gomes Júnior ife C, Real Associação
de Soccorros Mútuos Memória a Dom
Luiz I, Sebastião A. Ribeiro de Souza,
José Antônio de Souza, Antônio Go-
mes Soares, Couto & C, barão Fama-
lição, Américo de Oliveira, Julio de
Lemos Macedo, Manoel ..uu.rqu.ca Léi-
tão, M. Lafayette & C, Firmino Eirns,
Rraz Brando o familia, Manoel (io-
mes Soares, iManool Vieira ida Costa,
Francisco Peixoto, Arthur Duarte de-
Oliveira, Antônio1 Silveira C, Eduar-
•do Cardoso, pela Real >e B. Caixa de
Soccorros D. Pedro V; José Ribeiro
FeiTeira.de Meirelles e A. Z. da i'os-
ta Lima; pela Sã União Beneficente
Vinte e Nove do Julho, João Manoel
de Carvalho, Arthur Fernandes Cor-
reia, José Lopes Duarte Correia e
Costa Lima; G-rogdr.iO Garcia Suul.ira,
Cândido de Oliveira, Domingos Pi-
nlião, Jullio CauUlraux, João da Ro-
cha Lopes, Silveira Cardoso «& C, J.
Tnedjirc; J P. do Souza iü C, José
Pereira de Souza, Pestana da Silva
& C, Almeida Tavares & C, Fran-
cisco Luiz de Almeida, José Lopes
Quintelila, Antônio Lopes Quintella,
Teixeira Borges & C, Mendonça Ca-
ipella, visconde de Moraes, José Con-
çallvos Guimarãi-.s, ip.ela Gommilssão
Pró-Patria; .Humberto Taborda, João
de Souza Ltiurindo, Alfredo Ferreira,
pela R. S. Club Gymnastico Portu-
guez; J. A. Rodrigues, Marte. Padhe-
co, Gabriel Pina, H. Antunes & Ir-
mão, Constantino Pereira, Joaquim
Viidal, E. Perez Molina, João Pinto
dos Santos, ipor Acosta Ferreira & C;
Antônio da Silva Barbosa, J. Dunliam,
Egisto Consigli, Carlos de Almeida, A.
•dos Santos Carvalho e senhora, Com-
panhia de Seguros Varegistas; vis-
conde de S. João da Madeira, leiieu-
to Joaquim Gonçalves Cardoso', Jo-
remias Alves, Alfredo Tavar.es Fer-
reira, Camillo Mourão & C., Manoel
Constantino Eapinola, Francisco Va-
lento da Silva Sobrinho, Manoel!
Ignacio Lopes, A. Pereira Balthunar,
Manoel Pereira do Carmo, Almeida
Chaves & O, "Portugal Moderno",
Luciano Fataça, Carriupatoso Costa
& C, M. F. Moulinho, Ignacio Teixei-
ra Fonseca, Pereira Araujo & C, Lin-
dolpho de Carvalho, ministro .Alberto
Fialho, padre Carlos Fialho, pelo
Real Centro da Colônia Portugueza;
Mario Pinto Serra, José Duarte Lo-
pes Correia o A. J. Peixoto de Cas-
tro; Dias Garcia &. C, Antônio Dias
Garcia, por si .e pela Irmandade São
Manoel da Candelária; Manoel Joa-
quim Cerquelra, conde do Avellar,
Costa Pereira, Maia & C, Annibal
da Costa Pereira, Carlos Taveira •&
C, Manoel Francisco Palma, Fonseca
& Amorim, Mario Fonseca, M. Pin-
to, Salvador Dell'Osso, .1. Rainho &
C., pela Real S. Portugueza de Bene-
ficencia; Antônio' Almeida Carva-
lhaes,. Francisco Ferreira Reali, eom-
mendador José Antônio da.Silva, Bor-
lido Maia & C, Fernando A. de Vi-
Hiena, José de Souza Castro, Antônio
José da Silva Tavares, Julio Nery, Al-
fredo Estacio1 de Faria, visconde de
Castro Guidao, Adriano do Castro
Guidao, Castro Guidao & C. Fer-
nandes Mourão. & C„ Mourão & C,
Antônio Teixeira de Souza, ipor si e
representando Manoel Ribeirão1 Pin-
to; Firmino Pontes, Macedo Júnior
& C, Vieira Monteiro & C, Mauoel
Sá da Fonseca, Luiz Velloso, Oliveira
Lopes Silva & C, Soares Cunha & C,
José Luiz da Silva, Antônio Leite,
Manoel Pinheiro e Joaquim Fernan-
des.
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THEATRO CARLOS GMS
Festa artística da actriz-cnnlora

MEDINA DE SOUZA

PADO
AMOR¦¦rinunaS

Um desastre a suai consaquaneias
Hontem, na caixa do- "Paiz" entre-

gou o Sr. Accacio da Silva a quantia'
3,=i para serem juntos k lista que vi-
mos .puibliiaando, em tavor das seis m-
felizes ciiaiieitas que um du.pio des-
astro atiiuti a. orphandade. Cs filhes
do operário ,portugu.ez Jayme ignacio
Torres o de sua :es.posa, D. Agueda
Lima, têm. felizmente, encontrado
quem comprehenda e sinta sua si-
tuação.

A lista, é a seguinte:
Somma das quantias até

•honu-m publicadas  Í:171$0Q0
Accacio da Silva 3?000

1:1745000
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Seguros marítimos e terrestres
DihufíToniÁ íi conselho fisc.u.:

Josó BuIiüm) da silva Carneiro
José Bruno Xunos
Eicwo Toixiira Portugal
Humberto Talionta

23 de Novembro de 1590
MORRE O PADRE LUIZ ALVARES

O padre Luiz Alvares era um ar-
dente e audacioso patriota. Pertencia
a Companhia de JiesuS, inaí não pen-
tsava a iiespeito da independência do
Portugal, como a maioria dos sous
confrades.

Elle não transigia com o hespanbol,
fosse porque motivo foss.e. Como so
sabe, a Companhia de Jesus teve duas
atlitudes 11111110- diversas relativamen-
to a Portugal, uma, em 1H80, e outra,
em 1640.

Em 1580, a Hespanlui era a mais
ippderosa potência da Europa; gover-
nava então o celebre "Demônio do
Meio Dia", Felippo IV, que foi o pri-
meiro Felippe em Portugal.

Em 1640, a política dai Europa es-
tava bem mudada'; nesses 60 annos
de intervalo a Uespanha entrara em
decadência. A hegemonia política, li-
nha passado ipara a França, onde go-
vemava o grande ministro, Rielielieu.

A Companhia, de Jesus Linha esta-
do com a tíòspanha, mas voltara-se
para o novo sol, para a França

Assim, em 1580, ella esteve com a
Hespanha, contra nós, em 1C40, ella
esteve comnoseo contra a Hespanha,
que essa era a politica da Françai

O padre Luiz Alvares é que om
1.5S0, não quiz saber da orientação
da Companhia, o, patriota como era,
defendeu os direitos ã eor.ua da du-
queza de Bragança; contra os direi-
tos do FelippiÈ de llespanlia, ambos
netos de D. Manuel 1.

Felippe não fez muito caso ,da opi-
nião do padre Luiz Alvares e resol-
vett' a assentar-se também 110 tbro-
no de Portugal.

Costumava elle dizer, referindo-so
ao nosso paia:

—Lo .herde, lo compre y para <:ui-
tar Ias iludas to eonquisté.

Ora. o padre Luiz Alvares fui con-
vidado, depois diessa conquista, a pré-
gar diante do rei de Hespanha, na
capela real. Não se recusou, mas fez
um sermão audaciosamente opp.osi-
cronista, tomando como thema a se-

guinto phrase: IfFilipipè qui videt me,
v.idet Patre-m ir.iMim (F.elippe, quem
me vG a mim, vê minha pátria.)

Depois, diante do vice-rei, o prin-
cipe cardeal Alberto, tendo também
de pregar, tomou como thema a. se-
guinte proiposição: — "Surge, tolle
grabatum tuum et ambula."

E uecrescentou:,"Sereníssimo prin-
cipe, querem dizer estas palavras:—•
"Levantai-vos, tomae o fato e a cn-
barra', andao, ide-vos embora para a-
v.ossa terra!"

Estes sermões bclltcosos, do mais
ardente patriotismo, não lhe deram
desgostos, mercê da sua alta cloquen-
cia.

Era um tão grande espirito e um
tão aiamado orador, que o papa dis-
se um dia, a respoito delle, tro geral
dos jesuítas: — Ouço dizer que ten-
des em Portugal um outro S. Paiilo.

Não pOde haver maior elogio, em-
bora, talvez, não fossie muito do agra-
do do geral, visto que a política do
padre Luiz Alvares se não harm.uii-
zava eom a do seu instituto.

Deixou quatro tomos de sermões
que devem estar perdidos 011 esqueci-
dos entre a traça e poeira das velhas
bililjotliecus conventiiaes. 

SERVIÇO TELEGnAPrlICO
A reunião dos jornalistas

monarcliicos
LISBOA, 22 (P.) — Os jornaes, re-

fer.indo-se a necente reunião do re-
presentuntes da imprensa monarchi-
ca, .na qual foi lida uma mensagem
de D. Manoel, salientam o conselho
dado por esle aos seus partidários
para quo sigam uma .politica do com-
pleto accordo com a alllanca insicza.

TJm livro de Bilac
LISBOA, 22 (A.) — Tom obtido

um grande êxito de livraria o novo
livro em prosa .do poeta Olavo Bilac,
intitulado "Ironia e piedade".

Repatriação de indigentes
LISBOA, 22 (V. — Pela policia ile

emigração foi apresentado, ao gover-
no o alvitre de inserir no contrato
com a futura empreza de navegação
paia o Brasil unia cláusula em que
esta se obrigue a repatriar gratuita-
mente certo numero (1c portuguezes
indigentes.

Aífónso Viz«'u
José Pereira de Souza
Tianiisco Eugênio .Leal
Elpenor l.eiiiis
Manoel Josó Lebrão
Zcferino Kcliello «lc Oliveira

TiUA DO ROSÁRIO, GO — 1o

A censura
|K

LISBOA, 2^ (A.)—O "Biario do
Governo" publica hoje o decreto- ds^-?, ,
executivo remodelando o serviço ge-
ral de censura postal e tclegraphiea.

A questão do pão
LISBOA, 22 (A.) — Está. annun-

ciada para amanhã uma reunião da
commissão de subsistencias, afim «le
se discutir a questão do pão e das
farinhas,
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SENADO
Presidência ido Sr. Urbano Santos.
Presentes 33 senadores, foi aberta

a sessão e lida a acta.
O Sr. Francisco Si, pedindo a pala-

vra, reclama contra o equivoco havi-
do na acta publicada no "Diário do
Congresso" e relativa a sessão da ves-
peru, do Senado, onde foram publi-
cadas as emendas rejeitadas pela me-
sa. O orador faz sentir que algumas
dessas emendas eram da própria
oom missão dé finanças e neste senti-
3o solicita do Sr. presidente ordenar
r necessária rcctificação.

O Sr. presidente declara ter nota-
do também esse equivoco na publica-
ção e tencionava fazer a necessária
recUílcaQ-d', não s(* quanto ás «men-
das do orfjaifieíítp da gúeirrà como a
outras relativas ao orçamento do ex-
terior.

Em seguida a acta foi approvada,

EXPEDllCNTE

O expediente constou de um officio
do" Sr. ministro da fazenda, restitnln-
do os autogra.phos da nes o lu cão legis-
lativá quo abre o credito de* reis
20:01)0.?, para pagamento a D. Cecília
Lisboa, em virtude de sentença judi-
ciaria; requerimento da directorla do
Banco Cooperativo Conimercial de
S. Paulo, propondo-se a organizar o
credito agrícola do paiz por meio do
cooperativa» o bancos centraes nas
capitães dns"Estados, pedindo 08 fa-
vores consignados na legislação vi-
gon te.

Foi lido o parecer da commlsslto de
finanças sobre as emendas apresen-
•tadas ao orçamento da viagüo, cujas
conclusões já publicamos.

Foram approvadas as roducG-ões fi-
naes das emendas do iSeuado fis pro-
posições que abrem os créditos de
10:5-10':', pura pagamento a Ernesto
Gbero, o do 97:29Í)$490, para irestitui-
ção do impostos a Luiz Hermany
& C.

Foi lida e remettida .1 commissão
dc .policia a Indicação da commissão
de finanças substituindo a primeira
alínea do art. 142 do regimento, que
regula a aceitação d'e emendas pior
parte, da mesa,.

Foi apoiado e a Imprimir o proje-
Cto do Sr. ferreira Lobo, que faculta
nos ex-alumnos da Escola Militar do
ítèfileng'0 prestarem exame das mate-
rias quo Mies faltam para completar
o primeiro anno *lo curso fundamen-
tal.

Não houve oradores.

ORDEM DO DIA

Pafsando-se á ordem do dia, foram
suceess. vãmente ap provados:

«He-, Em 1" diivussãb, o projecto do Se-
|fe|iado qt;e (•:• oa, com caracter off ioi.il

;c j-erw na'irt£ide jtirkliea, a Ordem -Io»
f Ã.ivogados ne Districto Federal.

¦a$r>, Em 2a 'li.-çussão, a proposição da
|.-'Cí'.tr.ava dos Deputados que nbrfi„ pe-

í-l..:';''l' Mlii'«.'c-i-l-- d a Guerra, o credito os-
oeuial d-i í:'.r09?S!)8, para pagamento
<"p gu.rt •", < es que competem ao

nut.iO'*.' Apolllnario Pereira Bnstainan-
te, adjunto do Collegio Militar do Rio
de Janeiro.

Em 3" discussão, a proposição da
Câmara, dos Deputados, que autoriza
a abrir, pelo Ministério do Fazenda,
o credito especial de 15:126$S6G, pa-
•ra pagamento do q.ue é devido a D.
Constança Alves Branco do Mello
Barreto, em virtude de sentença ju-
d-lclarla,

Ovçnmcntó da innviiilia

Encerrada a continuação da 3a dis-
cussSo da proposição da Câmara dos
Deputados n. 8», de 191.fi—urts. 17 a
27—que fixa a despeza do Ministe-
rio da Marinha para o exercício do
1917, o Sr. João Lyra pediu a pala-

HEES;y-í'. e solicitou a volta da proposição
."í. commissão cie finanças, afim de se-

£',r<'.in corrigida.» algumas emendas quo''foram 
pul.llcailas erradas.¦ Consultado, o Senado approvou o

Reqiiorimonto.

Orçamento do cxíerlòt

Foi depois approvada em 2* dis-
cussão a proposição da Câmara dos
Deputados n. SS; de 191*3—arts. 6 a
1G—•fixando a. despeza do Ministério
dns Relações Exteriores para o anno
de 1917.

Orçamento da guerra

Em seguida foi annuhciada a dis-
eíissüo- da proposição da Câmara dos
Deputados íi". 85. de 191 lí-—arts. 28 a
õl—fixando a despeza do Ministério
fla Guerra para o exercício de 1917.

Foram apresentadas diversas emen-
das pelos Srs. Pires Ferreira, Itay-
mundo Miranda o Francisco Sil, sendo
recusadas pelo. mesa as seguintes;

Btiuiparando os vencimentos do
porteiro da directoria de engenharia
aos demais porteiros das repartições
da guerra;

Determinando que o governo não
preenchera, as vagas que Decorrerem
no quadro do pessoal do Arsenal de
Guerra dostn, capital até ficarem sup-
primldòa ",7 lugares que menciona;
o areando no mesmo arsenal logares
do chlmico, desenhistas de 1* classe
e respectivos ajudantes;

Equiparaiido o cargo do escrivão
da auditoria da guerra, em vantagens
íi regalias, ao da auditoria, geral da
marinha;

Permittindo quo para o preenchi-
mento das vagas de ministros do Su-
premo Tribunal Militar sejam no-
meados, indlstinctámente, offieiaes
goheraçs óffccUvos ou reformados!

Autorizando' o governo a aprovei-
tar pas vagas que se verificarem ria
'iirectorin do expediente da guerra os
addidos íi. mesma, repartição quo to-
nham mais dc 10 annos;

Disbensandò ns dividas dos orphãos
de militares para- com os eollegios mi-
litaivs. \

Foi aceita pela mesa. a seguinte
emenda:

Ao art. 29, h, I, segundo período,"in fine": sul_rttt.ua -o a. palavra "tre-
ne" por "quatorze" e aocrosccntc-sc:
ü para as dlrectorias de engenharia,

¦jamateriãl bellicó, administração e sau-
ifxlc, constante do n. 1, c), d) e f) da
¦mesma verba.

j Erii virtude dessa emenda, a dis-
glf^ussão foi suspensa, voltando o orça-
sâfeiiento fi commissão de finanças.
fe Nada mais havendo a tratar, foi

levantada a sessão, sendo marcada
pára hoje a seguinte ordem do dia:

.1" discussão do orçamento da agrl-
cultura; 3* discussão da proposição da
Câmara dosfcepiitàdos, que permitte
a Escola de Kiigeiiharla de Porto Ale-
gro contrair um empréstimo em obri-
gaçâes ao portador; o 8" discussão das
que abrem os créditos de 79:7S7$0*57,
pura. pagamento ao Sr. Kegueirã da
Gosta, em virtude de sentença, c de
S:.-iii'j.*"S9S, para pagamento ao major
ApoUinárld de üustamante, adjunto
0o Collegio Militar desta capital.

COMMISSÃO DE MARINHA K
GTJERKA

Reunida hontem, com a presença
dos Srs. Pires Ferreira, índio do Bra-
sil, Siqueira ilo Menezes, Mendes de
Almeida e Soares dos Santos, esta.
commissão estudou longamente a pro-
posição da Câmara que fixa a força
naval para *> exercício de 1917.

O Sr. Judio do Brasil apresentou o
parecer que elaborou sobre a propo-
siçfw, que* conclue pela apresentação
de duas emendas que o relator justi-
íicá amplamente no seu trabalho.

As emendas apresentadas são as se-
guintes:- Ao art. I", 5 •Io, diga-se: De •I.*.».'
praças' do corpo do marinheiras na-
ütonaes. Incluídas as companhias do
músicos, sargentos, especialistas ou
.lã.., fogulstas o mais fiOO foguistas
contratados.

Subsi-ituam-se os arts. C° o 9*' pelo¦seguinte: Fica o poder executivo au-

____*_^í_fft- ¦*¦'"¦

_B_-*á3S_H!

i-':
2%,,' ,s'

__f*-
mmW''

«_»«_¦¦___ SBBBS B__3_a_5 _

torizado a conceder exames aos ex-alumnos dos clifferentes cursos da Es-cola Naval que, reprovados em 1915,
em uma ou mais disciplinas, foram
delles excluídos.

E uma vez approvados na matéria
em que foram Inliabllitados e nas do
anno seguinte, poderão ser matricula-
dos como aspirantes, de accordo com
as disposições regttlamentares.

Esto parecer será lido no expe-
diento da sessão de hoje.

COMMISSÃO DE JUSTIÇA E LE-
GISLAÇÃO

Presentes os Srs. Guilherme Cam-
pos, presidente; Raymundo de Mi-
rarida c Ribeiro Gonçalves, reuniu-se
esta commi*':-ião.

O Sr. Ribeiro Gonçalves consultou
a commissão sobre a proposição da
Câmara, que manda considerar de
utilidade publica a Associação Com-
mercial de Pernambuco, o Instituto
Commerolal da Capital Federal e as
Academias de Commercio de Pernam-
buco e de Alagoas.

O Sr. Raymundo de Miranda com-
bateu a inclusão da Associação Com-
mercial de Pernambuco nesta pro-
posição, porquanto a lei n. 1.339, de
9 do janeiro de 190G, que serve de pa-
drão á concessão do semelhante fa-
vor, refere-se tão somente a institui-
ções que mantenham cursos.

Em seguida, S. Ex. recordou uma
deliberação anterior da commissão,
que alterou em parte aquella lei, con-
stanto do um projecto, hoje sanecio-
nado, areando uni fiscal do governo e
supprimindò a validade dos diplomas
para os empregos de fazenda e de
cônsules.

Resolveu a commissão apresentar
um substitutivo aquella proposição,
retirando delia a Associação Com-
mercial do Pernambuco e restringin-
do os referidos favores aos constantes
da lei n. 3.1«9, de 4 do outubro de
1910.

O Sr. Guilherme Campos, ao serem
apresentados os papeis referentes ao
Tribunal de Contas, delles pediu vis-
ta, para estudar os votos em sepa-
rado quo os acompanha.

O Sr. Raymundo de Miranda, ao
levantar a sessão, pediu ao presidente
quo reunisse a commissão extraordi-
nãriámehto segunda-feira, para ouvir
a leitura do seu parecer sobro a re-
forma judiciaria.

Conuni.ssão do finanças

Bcuniu-sc esta commissão, sob a
presidência do Sr. Bueno ulo Paiva,
tendo comparecido os Srs. Leopoldo
de Bulhões, João Lyra, Erico Coelho,
Alcindo Guanabara, Alfredo Ellis,
João Luiz Alves o Francisco Sá.

Foi lido o assignado o parecer do
Sr. Bueno de Paiva, favorável íi. >pro-
posição da Câmara, que autoriza a
concessão de licença, sem vencimon-
tos, a Sebastião Martins da Cunha,
ftinccionario *da directoria geral ido
estatística. ,

A commissão, por proposta 'do br.
Bueno de Paiva, resolveu pedir infor-
inações au goverso sobre a proposl-
ção da Câmara, que autoriza a „ber-
turà do credito necessário, ate reis
50:900$, para pagamento do gratiíi-
cação addicional a que têm diTolto o
Dr. Edgard Loite Chcrmont e ou-
tros.

ü Sr. Alcindo Guanabara conti-
raiou em seguida a 'estudar o orça-
mento da fazenda, ficando approva-
das emendas aos seguintes artigos:

Art. «9. A concessão da autoriza-
ção para o estabelecimento do esori-
•ptorios ou casas de emipriestimos so-
bro penhores e a «ua fiscalização*,
passarão para o Ministério da Fazen-
da. O presidente da Repivbllca fica
autorizado a expedir novo sregula-
monto, consolidando aa disposições
vigentes íe adoptando as medidas que
entender convenientes para a regula-
rldatío do funcclonamento idas casas
de penhores e fiscalização das suas
operações, continuando a parte pro-
iprlaménte policial a cargo 'do Minis-
terio da Justiça.

A commissão aceitou a emenda pro*.
poáta pelo relator, estabelecendo a
reorganização ido Monto de Soccorro,
e permissão para o estabelecimento
de agencias do mesmo instituto.

Ein seguida, resolveu a commissão,
o seguinte:

•Supprlmlr o art. 70, r.r-fere-nto ás
verbas para aluguel ide casa. dc fun-
ceionarios que tiverem residência
obrigatória junto ãs respectivas re-
partições;

Manter o art. 72, mandando aid>
optar, nos serviços e contratos e
obras dá União, a concunrencia pu-
blica;

Suppriniir o art. 73, 'que permitte
licenciar por dois annos .os offieiaes
do exercito, apenas com o soldo,
quando r.e.quercrein;

Manter a prohibição constante do
art. 75, sobre concessão de diárias a
funecionarios civis e mllliíares, cujos
trabalhos são executados nas respe-
ctivas repartições;

Süpprimir o art. 7C, referente &
•distribuição de saldos 'de dotações
orçamentarias como gratificações
extraordinária*, a funccionarioís pu-
blico.s;

Emendando o art. 77, que trata dos
adiantamentos feitos aos directores
das secretarias do Senado* e da Cama-
ra, mordomia do palácio da presiden.
cia c secretaria do Supremo Tribunal.
A emenda estabelece que esses adian-
tamentos sejam feitos mediante a
prestação 'de contas das despf/as ef-
feotuadas no ultimo trimestre;

Suip.primindo a disposição referen-
te 'aos prédios particulares alugados
pelo governo, para s6d:e de reparti-
ções ou deposito d,e material, e man-
ilundo constituir esto artigo1 pelo pa-
ragra.pho único, quo determina que o
director dc cada repartição remotfcerá
ao ministro, trimensalmente, uma re-
lação dos edifícios particulares alu-
gados.

Em seguida, a commissão suppri-
miu os arts. 78, 79, 80, 81, S2, 83, 85,
8ti e 9G.

.. Foram approvados os art. 84, oom
emenda, redlgindo.o assim: "o dispo-
altivo .fla alínea IV, _o art. 132, da lei
n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916, não
abrange a excepção constante do ar-
tiiío 66; do 'decreto n. 726, de 20 de
nowmbro de 1850, ficando1 limitado
ao primeiro período o citado art. G5."

O segundo artigo app.rovaido é re-
latlvo a alteração do quadro do pes-
soai administrativo das alfândegas
de iManáos, Paia, MaraiVhão, Pernam-
buco, Bahia, Rio de Janeiro, í3. Fran-
cisco e Corumbá.

Foi também approvado o art. 90,
fazendo alterações no quadro dos se-
gundoe offieiaes aduaneiros das ai-
fandegas da União.

A. eommiesão resolveu adiar o cs-
tudo dos outros artigos id*o orçamen-
to para a sessão de hoje, devendo, em
seguida, tratar do orçamento* da re-
coita.

CÂMARA
Presidência, Vespuòlo do Abreu, se-

cretarládo pelos Srs. Costa Ribeiro c
Alfredo Mavignier.

A's lú! e 15, feita a chamada, e pre-
Bentos E4 deputados, foi aborta a
sessão.

Ozorlo

Sobre a acta falou o Sr. Joaquim
Ozorio, representante do Rio Grande
do Sul, respondendo a um aparte do
ír. Raphàel Cabódã, dado hontem,
por oceasião do discurso do Sr. Pe-
dro Moacyr, quando discutia o pare-
cer da commissão de constituição e
justiça, sobre <* caso do Amazonas.

O Sr. Ràphael Cabeda dissera que
o Si*. Silveira Marfins tinha, .sido um
dos batulhadores da liberdade espiri-
túal, ú que tinha saldo do ininiste-
rio por causn, disto, sendo o sen lo-
gar preenchido oom a nomcapclo do
general Ozorio.

O Sr.*ioaq>jim Ozorio, noto do ge-
ner_! Ozorio, dia que não. Leu tre-

Chos de uma. cnrrespondecla. do Sr.
Assis Brasil, em Santa Maria, pro-
vando que o conselheiro .Silveira
SMuriins abandonou o gabinete dc 5
do janeiro de 1878, por estar inepm-"patibilizado 

com o governo, e nao
por causa da questão dos -votos aos
acatbolicos, o que serviu apenas de
pretexto. Respondia assim ao aparte
do Sr. Ita.phael Cabe-da, fazendo re-
saltar immacula a memória do s-3u
avô.

EXPEDIENTE

O Sr, ministro da justiça enviou a
Câmara a seguinte relação dos auto-
moveis a serviço do alludido minis-
terio e do respectivo gabinete.

Directoria Geral dc Saude Publica:
1 landaulet para serviço da directo-
ria geral; 1 double-phaeton, para
vistorias, exames, etc; 1 landaulet
•para serviço do inspector chefe de
iprophylaxia; 1 double-phaeton para
transporto dos inspectores _sani-
tarios, encarregados de remoção e
isolamento de doentes, fiscalização-
ou desinfecçõe-s domiciliarias, etc;
1 double-phaeton de reserva, isto e,
para substituir o anterior em caso
de necessidade; 5 transportes *par.a
coiuluccão de grandes turmas de des-
dnfectadores e serventes; carros mlx-
tos do conducção de pequenas tur-
mas de desinfecção, material, roupa
e outros objectos infectados; 1 1011-
peira, para entrega a domicilio de
roupas e objectos idesinfectados; 3
ambulâncias para conducção de doen-
tes de moléstias infecto-contagiosas;
1 caminhão de transporte de mate-
rial, etc.

Colônia da Assistência a Aliena-
'dos: '— 2 auto-caminhõies pinra as
obras feitas na fazenda do Engenho
Novo em Jacarüpag-ua. Um dos carros
foi emprestado & directoria geral de
Saude Publica; 1 caminhão para
transporte d_ cargas.

Repartição da policia ido Districto
Federal: — 2 automóveis landaulet,
1 double-phaeton, 1 idem idem, Die-
trich, 1 Idem, idem, torpedo Benz, 2
Benz de 80 o 35 IL P.,' 1 Abbòt-De-
troit. ide 40 H. P., 1 Pope Hartford
de 50 II. P., 1 auto transporte do
guardas civis e 1 caminhão. Tudo'
destinado á conducção do chefe de
policia, de delegados auxiliares, ipara
serviços extraordinários das delega-
citis iliistriotaes, da Inspeetoria do In-
vestigações o Capturas, da Inspecto-
ria tia Guarda Civil, transporto de.
forças da mesma guarda, serviço do
Gabinete Medico Legal, do de Iden-
tifieação, etc, etc; 1 caminhão auto-
movei para o serviço da Escola Cor-
recelonal Quinze de Novembro.

Gabinete do ministro: — 1 laudau-
let Rolls-Royll, para conducção de
S. Ex.

Brigada policial: i— 17 transportes
pequenos, dos quaes 5 estão em oon-
certo, ipara conducção de forças; 2
chassis de landaulet, que estão sendo
'(ransfcirmados para conducção do
forças; 1 chassis double phaeton, nas
mesmas oondiçõies; 4 transportes
grandes, para conducção «Je forças;
1 auto para presos, em concerto; 1
auto-ambulaneia, para os doentes; 1
tri-phaeton, para praticagem; 2
double-pliaetons para serviço da cor-
pomção, uin dos qua.es em concerto;
1 dito para serviço de promptldão; 1
landaulet em concerto, nara proniptl-
dão de serviço ao commandante; 1
landaulet para serviço do comnian-
dante; 1. Spider, para soccorro Immo-
diato, em concerto; 1 Spider, para
soccorro do caixas de aviso; 1 auto-
caminhão, para transporte de carga,
em concerto.

BJbliotheca Nacional: — 1 auto-
caminhão para transporte de carga.

Corjjo de Bombeiros:—2 auto-am-
bulanclas, 9 auto-bombas, 4 auto-ca-
minhões, 2 auto-escados, 10 autos pa-
ra transporte de pessoal e material,
9 auto-transportes de pessoal, 5 au-
tos para manobras iVagua, 1 auto-
guindaste, 1 auto para transporto de
turmas.

Instituto Oswaldo Cruz: — i au-
tomovel para transporte do pessoal
itechnico o de peças anatomo-patholo-
gleas; 2 caminhões, um grande o ou-
tro ipequeno, para cargas. Todos fo-
ram adquiridos com o produeto da
venda da vacclna contra a peste da
manqueira.

Commissão do reducção • -."•!

Lido o expediente, io Sr. Gomes
Freire pediu fi. mesa substituto para
os Srs. Dloclecio Borges e Lacerda
Vergueiro, na commissão de o-edacção
sendo designados os Srs. Elias Mar-
tins e Raul Alves.

O Sr. Álvaro Fernandes

O Sr. Álvaro Fernandes oecupou a
tribuna para commentar as idéas do
professor Miguel Pereira sobre a sa-
lubridade do nosso interior.

Faz grandes ologios ao professorMiguel Pereira, salientundo seu ta-
lento, sou saber.o sou caracter e evo-
cando os "beílos tempos" da velha o
saudosa faculdade, onde eram com-
panheiros 100 mesmo núcleo do jo-
vens espíritos que gravitavam de re-
dor a uma grande luz, que se apagou
do mundo, deixando reflexos vivos
nas almas sonhadoi-aa quo havia des-
lumbratlo. O orador queria referir-se
a Francisco de Castro. Diz que as
Idéas do professor Miguol ¦ Pereira,
quando não sejam de todo o ponto
verdadeiras, são sinceras, lioaicstas
c patrióticas.

Simples medico do província, por
ella interessado, permitto-so a auda-
ela do dlscrepar desse exagero assu-
mido na imprensa, pela interpreta-
ção imperfeita do brado do illustre
professor. Analysa a questão do cli-
ma através de todas as esoolas, desde
a hypocratica até a thermica, citan-
do as autoridades em voga, IIum-
boldt, Julcs Rochard, •* Fonsagrives,
etc, concluindo que o clima por for-
ça, resulta da acção comjugada de
vários factores: astronômicos, moteo-
ricos, hydrologicos, telúricos, etc.

O Brasil, não sendo uma tinldado
climática, não pôde ter uma "consti-
tuição medica", que soja commum a
toda a sua extensão.

Nós somos uma integração de dif-
ferenciaes. Temos doenças regionaes
quo existem em outros paizes, temos
sido visitados por flagelloe muito
mais freqüentes na Europa, mas não
temos uma única moléstia, verdadei-
ramon to brasileira, isto í, commum
a todo o Brasil. A moléstia do Cha-
gas circumscreve-so a certas zonas
de Minas e, talvez da Bahia, não sen-
do impossível sua existem:!a fora do
Brasil. Cita em seu apoio os profes-
sores Laveran, Mosn-il, Ottolenghl,
etc. Passa em revista as endernias
quo dizimam as populações da Euro-
pa: febre typholde, bocio cretinoso,
aukylostomiase, leishmanioso, palu-
dismo, etc. Esta moléstia, conformo
os autores citados, oecupa quasi toda
a superficie do globo. Na campanha
romana, as portas da Cidade Eterna,
o "Latium", é dominado pela sym-'
phonia Infernal dos mosquitos.

A cólera, a tuberculose, a sypbllis
fc o alcoollismo, produzem devasta-
çOes terríveis na Europa.

A tuberculose, flagello social, ma-
tou. em França, duranto o século
NIX, cinco vezes mais que a guerra.

Grande 6 a morlalidado infantil
nos serviços sypliiliticos da França,
segundo depoimento dos especialis-
tas Fournier, Pinard, etc. Em Fran-
ça a cifra respectiva ao alcoolismo ê
monstruosa: attinge 15 litros do ai-
cool absoluto por cabeça o por anno.
Um hygienlsta francez declara que se
n mortalidade om França di*sees:se
até tio algariMiio inglez, o paiz ga-
nha ria, annualmentc, trezentas mil
existências. Cita vários autores fran-
cezes, inglezcs, italianos e allemães.

Os professores que desta forma se
manifestaram não incorreram por lá
na pecha de impotriotos, porque vi-
cavam o bom geijal da humanidade.

O profe?sor MigtiPl Pereira, fes-
tejaudo com a sua palavra encanta-
dora, a volta da nossa embaixada .mè-
dica, recebida carinhosmente em
Buenos Aires, falou mini circulo pro-
fissloual, tendo diante de si uma as-
sistanciã e uma oesaaião, que uO lhe

p.O.d, :'ii.m .in.-.pirar assumpto medico
o nâèiõatil.>Áoi lábios dò grande cli-
nieo aeuidiu com a seiencia o coração
do gt'an_e patriota. A onda de sua
eloqüência, transponde* o pórtico sa-
grs.io, jowou Inevitávelmienite, pela
imprensa profana do paiz, porque o
iWnstro professor não poderia com-
mungar mystieriosamen.ta com o ri-
tual 'Intangível do uma ortlio'dox,ia
ínussulmana.

A palavra dos mestres europeus,
denunciando os males que devastam
o velho mundo, não impediu que
aquella raça de cyclopes imodernos
se afflrmasse a ferro e fogo no -maior
feito das batalhas históricos. Por-
ciuo, então, só o brasileiro ha do sue-
CÜníblr ao meio? A' adaptação o a
immunidade garantem-lhe a selecção
natural, fórá dos extensas regiões,
que iios.,uimos, indemnes de toda e
qualquer endemlá.

O orador compromctite-se a trazer,
oppoi'tu_jámentc, um estudo detalha,
do sobro a nossa etimologia. Diz que
o' sertanejo não é um doente. O seu
defeito <- de educação, de metliodo,
no desprendimento de energias vivas.
Sobro a quietude daquella pliysiono-
mia. ap.parenlemente fatigada, ha um
dynamismo nervoso, áòcumulando
forças quo se desencnidelam, sempi-e
que é preciso vencer. Esta é a doutri-
na do Euclydès da Cunha.

Convém bem interpretar as pala-
vras 'do professor Miguel Pereira.
Tratemos o mal denunciado nas lo-
ealidados em que elle exista, não o
exageremos; Não devemos profanar
as selhliluaçoes altruisticas do pensa-
monto, para servirem ;s eambiantos
ciinijmattMrny.-hlcas da farfalhice, à
anciã do espalhafatoso, sediço, ao de-
lírio da c-xiiibição imitadora,. A cura
doe males que affligem uma socieda-
de compete ao âmbito cauto da scien-
cia, onde se exercita a aetividade
bemía.seja dos profissionaes, desinte-
ressados pelas frivolidades tyrannicas
da moda.

O tribunal desta causa mão é este
recinty, ê o areo.pago onde ee sentam
as grandes capacidades da medicina
nacional;- A rnteiipretação leiga 'dos
prpbtomai módicos, muito embora de
intuitos patrióticos, nfto raro pôde II-
ludir-st> como o 'batei que, perdendo
a bússola, caminha para o idesconhe-
cido. Pertence, exclusivamente, aos
médicos, a tarefa de combater a dor.

O professar MigiK-l Pereira está .110
seu papel. Temos adquirido, recente-
mente, o vozo obstinado — dilecto"sport" da pragmática elegante nesta
mansão' do "snob" — de, a itodo pro-
pasito, investir furiosamente contra
tudo o que deveria constituir o .nos-
so orgulho, deslembrados de que é
com essa preciosa bagagom quo ha-
vemos de fazer a jornada do futuro'
pelos estágios da historia, amoricaaia.

O sertanejo é a matéria prima, o
barro plástico, o solido cimento de
nossa inacifr.ia.lidaxiie. Foi elle quem,
vencendo uma calamidade que durou
tres annos, povoou logo após a Ama-
zonla e inspirou a diplomacia brasllei-
.ra o fundamento jurídico do nosso
domínio so-bre o Acre. A. raprodueti-
bllldade 'resulta da força nutritiva.
O fruto é o excesso da seiva,

A intensidade reprodnctora cara-
eteriza o sertanejo. Não podem ser
fracaa essas legiões quo de todos os
recantos espontaneamente partiam,
attraidas pela mágica estrella, fiam-
mula, do anjo da guerra, guiando os
exércitos da pátria, e que, com elle,
antes de todas, pisaram cheias de ar-
dor o solo inimigo; não podem ser.
fracas aquelles trincheiras vivas das
linhas negras, égides valorosas de co-
rações brasileiros, que immortaliza-
ram no meio dia americano os pre-
cursores da tactica moderna; não po-
dem ser fracos os jovens, que, em
massa, voluntariamente corriam 6,
guerra, beijando a mão paterna, que
estremecia, e vencendo a pé as remo-
tas distancias dos sertões adustos,
para, ao cabo, voltarem generaes, tra-
zendo no peito ferido a insignia dos
combates; não podem ser fracos os
filhos do Brasil, deste amado paiz,
que é o mais bello do mundo, o mais
grandioso do mundo, o melhor do
mundo.

O orador terminou apresentando a
seguinte indicação:"Indico que a mesa da Câmara, at-
tendendo aos reclamos da nação, no-
meio uma commlssflo especial, com-
posta de deputados, médicos, contem-
piados os membros da commissão de
saude publica e os professores de me-
dlcina com assento na. Câmara, para.
que, officlalmente ouvidos, a Acade-
mia Nacional de Medicina, a Directo-
ria de Saude Publica o o Instituto de
Manguinhos, elabore um projecto con-
substanciando medidas praticas e offi-
cientes para o saneamento das regiões
onde se encontram as cndemlas cvl-
taveis no Brasil."

Olavo Bilac

O Sr. Vespucio de Abreu, "tender"
da representação sul-riograndense e
primeiro vice-presidente da Câmara,
tomou a Iniciativa de propor a desl-
gnação do uma commissão de cinco
membros para dar aquelle poeta os
seus cumprimentos do boas vindas em
seu desembarque nesta capital, con-
gratulaudo-se com o mesmo pelo exi-
to da campanha patriótica que vem
desenvolvendo em prol da defesa na-
cional.

O orador justifica, o'seu pedido
pondo em relevo a acção do príncipe
dos nossos poetas na sua attitude con-
struotora de conclamar os moços a
disciplinar as suas energias para dar
a maior effiolencia. íl defesa do paiz
e das suas instituições. Nesse seu-
tido o Sr. Vespucio de Abreu dosen-
volvo largas considerações, assigna-
laudo o quanto tem sido profícuo o
verbo de Bilac a favor da orgaui-
zação militar nacional.

Maurício ile Lacerda

Ao ser annuneiada a votação do
requerimento do "leader" da bancada
sul-riograndense, o Sr. Maurício de
Lacerda pediu a palavra para enca-
mlnhar a votação. O deputado fluihi-
nense fez, então, um vehemente dis-
curso, entrecortado de apartes, no
qual condemnou o barateamento que
a Câmara faz de si mesma, rebalxan-
do-se a uma intendencia da roça, que
vai cumprimentar a cada cidadão de
reputação mais ou menos avariada
que aporta a localidade. A Câmara
vai fazendo assim, mandando com-
missões externas receber a cada va-
gabando de algumas ou do nenhumas
letras que aqui chega ou que por aqui
passa. O orador não se insurgiria com
o calor com que o faz sa a manifes-
tação que ora se solicita & Câmara
se limitasse á inserção em acta de
um voto de congratulações; mas não
podo deixar de protestar contra a
ida em charola da Câmara a bordo,
a esquina da Avenida ou ao domicilio
de um poeta.

Em seguida, o Sr. Maurício de La-
cerda passa a estudar a situação do
nosso exercito, que, diz corrompido
pela indisciplina o ulcerailo pela "cor-
rida" dos offieiaes para a obtenção
das promoções indevidos, injustas,
lllegaes, preterindo.se .direitos para
galardoar favoritos.

A um aparte do Sr. Simões Lopes,
de que se ha injustiças são esporadi-
cas, o orador redargue que o maior
numero de causas que o Supremo1 jul-
ga é ide acções propostas, dlariamen-
te, contra promoções de favoritismo,
numero esse maior do que o do pro-
prio julgamento de "Imbeas-corpus".

A camarilha de generaes que ex-
piora o exercito, entre os. quaes o
actual ministro da guerra 

'que, 
com

os seus actoe de favoritismo e de ne-
potisino, bó encontra vinte e cinco
dias dc prisão para o pugilo dc sonha-
dores que ousa dizer alguma verdade
sobre os males das forças armadas,
essa camarilha explora o exercito e¦redull-o 4 ineftiei.íncia em que se en-
contra.

O Sr. Simões Lopes aparteia, <iue
os exploradores do exercito sao os
que pretendiam arrastar os sargentos
a movimentos contra .a ordem legal,
e o Sr. Maurício de Lacerda replica
que falta autoridade ao deputado sul-
ricgranden.se pára .se acferi.r S. tenta-
fcivtt de revolta dos éargentos, elle que£0ra solidário com a revoltai d«a sar-

gentpiss, feitos para., impor a Nação
uma candidatura militar;

Os apartes suecedem-se com uma
freqüência e uma vehomencia "in
crescendo". O Sr'. Joaquim Ozorio
diz que basta achar-se á frente da
Liga de Defesa Nacional um nome
como o de Pedro Léssa, para que essa
instituição mereça o respeito dos pa-
tricios contemporâneos. O Sr. Mau-
ricio de Lacerda diz que vale o mes-
mo a Liga de Defesa Nacional, rela-
tivamento a essa defesa, -que a Liga
Pro-Hermos-Wencesláo valeu á can-
didatura Hermes.

Não recordo V. Ex. leste tem-
po, do tão tristes recordações para
V. Ex. — diz o Sr. Ozorio-.E' interessante que o Sr. Ozo-
rio só se lembro do nome do Sr. Pedro
Lessa agora, não o applaudindo quan-
do doutrina pu sentencia nas varias
questões jurídicas que tem illluminado
— observa o Sr. Cabeda.

^O Sr. Maurício de Lacenda conti-
núa a atacar, com veheinencia, "o ex-
ercito e os que o gozam, sendo apar-
toado1 pelo Sr. Vespucio do Abreu, que
reclama, para as forças armadas, as
glorias de instituírem o regimen eu-
tre .nós e o manterem com a maior
desambição.

O Sr". Maurício de I.acerda retruca
que ; '.íi está um dos grandes crimes
do exercito: o de haver proclamado
a Republica e haver, -depois, se asse-
nhoreivdo das posições ipc-liticas do
paiz, dando-lhe, durante um largo pe-
riodo, um regimen de caserna.

O 'quartel — diz o deputado flumi-
nense — não é, como se sabe, uma
escola de virtudes moraes; ao contra-
rio*. Elle é unia escola do disciplina,
de methodo, de desenvolvimento phy-
sico; mas nunca de virtudes moraes.
Faz-se, agora, uma campanha para
dar-lhe esse aspecto, íaaeiiçV);-sé vo-
luntarios especiaes, inveterados bebe-
dores de " pipermint"...

O orador iprotesla contra Isso, e
conclue por affirmar quo deseja te-
nha uma hellla recepção entre nós"eeu Anastácio, que chegou do via-
gem"....

Antônio Carlos

O Sr. Antônio Carlos pede, então, a
palavra c diz que acha, digno dos vo-
tos da Câmara o requerimento que em
boa hora lhe foi apresentado pelo"leader" da 'representação do .Rio
Grande do Sul. A -homenagem que se
vai prestar a Olavo Bilac cm nada das-
mereço a 'Câmara, quo dá, ao contra-
rio, com ella, aima manifestação de so-
lidarledade com a campanha tão vi-
gorosa e •abnegadamente sustentada
por tüo illustre patrício em prol da
defesa nacional.

Em se 'referindo á defesa nacional,
diz o Sr. Antônio Carlos, «ão se rc-
porta apenas á defesa do paiz con-
¦tra as possibilidades de uma aggrcs-
são externa, fellamentè não provável,
neste momento; mas, como 'bom re-
ipublicano, filia a mesma á defesa do
•regimen em que vivemos, das Insti-
ituiçõcs que o (mantêm, contra quaes-
quer pretensões dc desordem que
acaso possam surgir do um momento
para o outro.

Depois do fazer outras •considera-
ções so'bro este thema, sendo de
quando em vez aparteado pelo Sr.
Maurício do Lacerda, contra o quo
protesta o Sr. José Bonifácio, alie-
gando esso que ouviu o deputado flu-
•minonso sem interrompel-o, o Sr. An-
tonio Carlos põe termo ás suas consi-
derações entoando um hymno á nossa
grandeza futura, que só pôde «ei'
construída sobro as ibuses da nossa
efificioncla militar, da efficaz dofesa
nacional.

lUfael Cabeda

'O Sr. Rafael Caoeda declara, em
seguida, que falando como riogran-
dense dão o seu voto contra a propôs-
ta do Sr. Vespucio do Abreu. Aoha
que o Sr. Olavo Bilac indo ao Rio
Grande pregar civismo foi chover no
molhado. No .Rio Grande cada cida-
dão é um patriota, conscio dos sc-us
deveres cívicos, prompto sempre 6. de-
íesa da pátria.

iRoplicando ao Sr. Ozorio, quo diz
terem as homenagens ali a Bilac sido
uma apotheose, o Sr. Cabeda diz que
isto é outra coisa; é que o Rio Grande
-recebe bem a todo o -mundo, ao Sr.
Bilac ou a quem quer que lhe bata ás
plagas.

Votação

'Foi, então, suJbmettido a votos o re-
querimento, pedindo o Sr. Maurício
do Lacerda verificação da votação e*
retirando-se do recinto. O requcvl-
monto foi, -assim, approvado por una-
mondado de votos, pois não teve nem
uni voto contra.

Para constitulrom a commissão ln-
curniblda tíe cumprimentar o poeta
Olavo Bilac, em nome da Câmara dos
Deputados, pelo sou regresso a esta
capital, o Sr. Astolpho Dutra den-
ignou os Srs. Vespucio de Abr.011,
Fausto Ferraz, Barbosa Lima, iNetto
Campello :e Álvaro do Carvalho.

Indicações

Depois de terminados os debates
sobre o requerimento do Sr. Vespu-
•cio de Abreu, pedindo a nomeação do
uma eonimissão para cumprimentar o
Sr. Olavo Bilac, pela sua chegada do
sul do paiz, o Sr. Maurício de Lacor-
¦da enviou á mesa as sesuintes Indica-
ções:"Indico quo ao regimento so a>3,-
crescente, "onde convier":

Art. Do "expediente" constará
diariamente a lista de embarques o
desembarques cm todos os portos • a
Republica, e outros factos designadas
sob o titulo, geralmente admittido, de
"Vida sceial". da Câmara.

Indico que no regimento se faça o
seguinte acorescimo, "onde convier":

Art. -Fica creada, sob a denomina-
ção dc "commissão de protocollo",
uma commissão permanente dc cinco
membros, á qual Incumòo representar
a Câmara om todas as representações
externas pela mesma 'deliberadas, fes-
tivas ou não".

OHDEM DO DIA

iNõo havendo .numero para votações,
á ordem do dia, passou-se á sua so-
gunda parte—discussões, oecupando a
•tribuna em primeiro logar o Sr. Vi-
cente Piragiibe.

Vicente Plragibo

'O Sr. Vicente Piragibe oecupou a
tribuna, para fazer um appello aos
nossos governantes, 110 sentido de sa-
rem attendldos os operários da Pre-
feitura, que ha tanto tempo se acham
sem receber os seus vencimentos, em
precárias «1 tristes condições.

O orador desenvolve aeso sentido
algumas considerações, terminando
,por declarar que espera as providen-
cias que solicita para minorar a affli-
otiva situação de uma parto consido-
ravel da população pobre desta capi-
tal, que vê as suas condições do vida
aggravadas tyela infeliz attitude do
prefeito desto districto, que só cuidi
dos intére/ies de sua politicagem.

Barbosa Lima

A propósito do projecto de credito
para a delegacia fiscal em Minaa, o
Sr. Barbosa Lima fez varias consido-
rações sobre a situação do Thesouro
•e do Estado, desordenado o cahotii-o
em quo se encontra.

.fii-iiinfaiio de Serpa

O Si-. Justiniano de Serpa replicou
ao Sr. Barbosa Lima, defendendo o
parecer de quo era relator.

Discussões

Foram encerradas as discussões :!a
ordem do dia.

Jí-ronymo Monieiro

Falou, por ultimo, o Sr. Jeronymo
Monieiro, em explicação .pessoal, que
deu á Câmara informações compi;-
mentar.es «obre o rõquérlmenfo apro;
sentado 1*01- S. £_¦ _ mesa. relativo

á nomeação de um lescrivão para a
collectoria federal de Alegre, no Es-
tado do Espirito Santo.

Levantou-se a sessão ás 17,15 ha-
ras.

Foi enviado hontem á Câmara
um requerimento do Sr. Augusto Ce-
sar do Leivas, commerciante indus-
trial, pedindo a concessão "para a
organização o ifunccionnme-nlo de um
banco que será dominado Banco Pan-
Americano, o qual será fundado nesta
cidade do Rio de Janeiro, o operara
sobro o capital do dez milhões dc
libras sterlinas quo o requerente so
propõe conseguir, dentro ou fora do
paiz, desde que sejam pór lei appro-
vadas as seguintes bases:

1"—O proponente ou «, sociedade
anonyma que se organizar, terá au-
torização legal para fundar um banco,
que se denominará Banco Pan-Amc-
rlcano;

2a—O capital do banco será de
dez milhões do libras sterlinas;

3a—'Após a promulgação da lei au-
tor.izando o funccionaniento do ban-
co, será dentro de um anno realiza-
do um empréstimo em ouro, ao go-verno, equivalente a seis milhões de
libras sterlinas, fazendo-se o paga-mento em Nova York, ou onde o go-
vcrijo determinar, com a differença
de cambio relativa á praça da en-
trega;

ABE

Ba /ris 3 -inchada, Gszej, Ni-
S..lõ:í!. Calor na cabeça

Soffri tanto de priíuu de ven-tre e estômago, .pie pensava mor.rei- cada dia. Depois de qualquerrefeição, ficava com o ros:o c a
cabeça a escaldar, temendo .1 ca-da momento uma apoplexiá. Sóevacuava com lavagens c fortes
purgantes; tinha ioiiteiras, dòrcs
no coração, iridigestões, eiixa-
quecas, cmfíni, uma vida niarty-rizada. Graças a Deus, posso ho-
je, do intimo do coração, contes-
sar e agradecer ás "PÍLULAS
DO ABBADF. MOSS". estar
curado radicalmente e viver fe-
liz. 1'iqu, i livre de todos os meus
incommodos, posso comer dc tu-
do, tenlio as funeções intestinaes
rcgulares c trabalho cnm vonta-
de e prazer; e tudo consegui uni-
camente com as "PÍLULAS DO
ABBADE MOSS".

Graciana de Araújo Cavalcanti.

Rua Canabarro n. 49.
24 de março de 1913.

Em todas as pharmacits e dro
aarias — Agentes gera-s: Süva
Gomes & C,

Rua de S. Pedro, 42 - Rio

SS
4*. — Serão fins do banco fazer to-

da a classe de operações bancarias,
no paiz c no estrangeiro, bom como
incrementar as industrias do Bra-
sil, notadamente a pecuária e a agri-
cola; (

5" — O banco terá sua sede nesta
capital, bem como filiaos de repre-
sentantos em todos os Estados da
União;

Ca — O empréstimo de que trata a
cláusula :1a, será feito ao typo que
se convencionar, não inferior a 90 %
e ao juro de 6 "/o ao anno, pagavel
semestralmente;

7a — O empréstimo será qtnorti-
zado annualmente o totalmente resga-
tado no prazo de 50 annos;

8a — O governo poderá tambein
antecipar entregas pelas suas alfan-
degas no paiz, com a cobrança do
imposto em ouro, recebendo-as di-
rectamente as caixas do banco, ven-
cendo esses adiantamentos o juro de
3 % ao anno."

A cláusula 1-1" diz o seguinte:"O banco prestará auxílios ao com-
mercio, á lavoura, â pecuária, c á ou-
trás Industrrlas naeionaes com em-
prestimos sob condições que satisfa-
rão ás necessidades do paiz, . sendo
os que forem feitos com a. garantia
de hyipothecas de bens de raiz, até
50 % do sou valor, sondo a avalia-
ção na base da renda provável, e
aquelles sob penhor mercantil de
mercadorias naeionaes c estrangeiras,
ou do quaesquer productos do paia,
todos até 70 % do seu valor desde
que se achem em depósitos de fisca-
lizaçâo do governo ou em armazéns
do banco."

A cláusula 16a é a seguinte:"Os prazos para amortização o.
resgate dos empréstimos sobre immo-
veis poderão ser até 20 annos; os
prazos dos contratos sobre mercado-
rias ou productos do paiz serão de
um anno no ma.vimo, excepção so-
bro café ou outros productos não
sujeitos a fácil deterioração, que po-
derão ser por maior prazo."

A cláusula 221" diz:"O prazo de duração do Banco
Pan Americano, cujos estatutos serão
sujeitos á approvação do governo, se-
•rá de 50 annos."

AS C03Í.MISS-ÔES DA CÂMARA

Reuniu-se hontem a commissão de
petições e poderes da Câmara dos
Deputados, sob a presidência do Sr.
Laniounier Godofrcdo.

O Sr. João Benicio, membro da
fiommissão, quo se vai ausentar desta
capital, enviou uma carta de despe-
dida, que foi lida. A' vista disso, será
pedido, em tempo o. logar opporluno,
substituto para S. Ex.

Foram, em seguida, assignados
pareceres: do 'Sr. Netto Campello,
concedendo licença ao escripturario
da Estatística Comtneroial João
Ferreira da Cama Junior; do Sr. Ro-
dripnies Alves Filho, concedendo 11-
•cença ao escrevente da Estrada de
(Ferro- Central do Brasil 'Arthur Ser-
zedello Machado.

O Sr. ministro da viação dcspaôhóu os
seguintes vcquoVAiueiiitos:

'Mania 7"eriu dc Menezes Pereira, pe-
dindo os favores do montepio na quaUda-
dc de viuva de Manoel Leonardo de Me-
n-ezes, carteiro de _* cla.*.sc da Directoria
Geral dos Correios — Indeferido;

Antônio iLeite Martins ..Io Rio e outros,
pedindo os favores do montepio na quali-
dade dc viuva e filhas -de Pedro Martins
do Rio. cx-fútióciónario da Estrada de
Ferro Sul dc Pornamliuco — Apresen-
tem a certidão de óbito do contribuinte;

Maria Lconor e Adelia da Silva Cunha,
pedindo os favores do montepio na quali-
dade dc filhas de José Pereira de Máran-
dá Cunha, cx-fttniccioriavlo da Estrada de
Ferro Sul de Pernambuco — Apresentem
certidão dc obiio do contribuinte,

Maria Nazareth Athaydc Gondim e Joa-
quim de Moura Gondim, .pedindo os fa-
vores do .montepio, na qualidade dc viu-
va e filho dc João Godofrèdo dc Moura
Gondim, ex-fiütwòipnariò da Estrada de
Ferro Stil dc Peçnaniibuco — Apresen-
tem certidão dc Óbito do contribuinte;' Maria Alves da Silva e outros, pediu-
d'o os favores do montepio, na qualidade
de viuva e filhos de Francisco Gomes de
Araújo c Silva, .ex-íur.ccionario da Es-
Irada -de Ferro Sul de Pernambuco —
Apresentem certidão de óbito do contri-
buinte;

Rita Francisc.i de Carvalho, pedindo os
¦favores do montepio, na qualidade dc viu-
va de José 'Piroira de Carvalho, vigia
de ia classe da Repartição Geral dos te-
legraphos — Hariilitc-se .na fôrma da lei;

Isaura c Lrozirxla Brito de Andrade,
pedindo os favores do nion*epio, na quali-dade de irmãs, solteira*, de. Aristides Bri-
to de Andrade, operário de .y- classe da
Repartição Geral dos Telegraphos —Jun-
tem a certidão de casamento do pa.i do
contribuinte, do nascimento deste c ius-
tifieação em juizo nos termos do decreto
n. 3.607, de 10 dc fevereiro de 1S66, e¦provem que a triSi dn fuhccionario usava
também o nome dc Carlota Brito de An-
drade, como figura na certidão de óbito
de seu marido;

Maria Lconor Peixoto dc Miranda Hen-
riques c oulros, pedindo os favores do
montepio! na quakdadc dc ir.mãs de José
Joaquim Pixotó d? Miranda TTcnriqucs,
3° official, aposentado", d.t Administração
dos 'Correios :1o Estado dc S. Pai.o 

'—
Apresentem nova justificação em juizo.da nual conste a prova testemunha' indi-
cando os locaes e dat.-.s dc casamento e
óbito dos pais do íunccionario c de na-
scimento da hahil-kandà Surtia;

Oswald Remy KiiWui, procurador dc
Maria Ar_usta da Silva, viuva dc Fran-
cisco Gomi-s da Silva — 'Compareça nes-
ta secção;

Regina Caíra! Velho 'Ft_jó, pensionistado montepio, pc-dindo ser apostillado oSm titulo d,1 pensão — Apresente a cer-udíb do st j cs-samtati-,

O CRUPP
¦«

Conselhos da Saude Publica pira com-
bater o crupp:

Para combater a diphteriã e evitar o
contagio desse mal, vem n S.luide Publi-*
ca distribuindo largamente ihstrucçõé»
que a população deve seguir.

Afim dc evitar o contagio, são aponta-
das OS seguintes precauções:

I. Nunca beijar ou abraçar uen docnlo
ou cadáver de diphteriã.

II. Proteger o rosto contra as mueo-
sidades da bocea c partículas de saliva do
doente.

.'III. Gair.g-(lcjar freqüentemente com
uma solução morna boricada a .1 o|o, ou
bórichiada a 5 o|o ou dc agita oxygehadu.

A limpeza meticulosa da bocca.g.irgan-
ta e fossas nas-aes, diária e sysleniatica,
é necessária, quando 0111 uma cidade ha
casos de diphtcria. Pela simples antise-
psia blica!, encetada desde os 411:111 ei ros
casos, tem sido possível jugúlar epidemias
dc diphteriã cm grandes agglonieráçõcs,
como quartéis c eollegios. Os,pais devem
diariamente inspeòcionar, por esse..motivo,
os seus filhos, sobretudo quando ír-équcii-
tam escolas, eollegios 011 saem a .passeio.

IV. Lavar com sabão e agita às iiiãos
c braços, todas as vezes f-uo saircni do
quarto do doente.

V. Só ahi penetrar revestido dc uma
blusa branica ou avental de linho ou cre-
lonc, protegendo toda a parte anterior
do vestuário.

¦ VI. Nunca fazer refeições 110 quartodo doente.
VII. Não consentir, so!. pretexto ai-

gtiin, no quarto do doente, n permanênciade animaes domésticos (gaios, cachorri-
nhos, etc.)

O cadáver dc diphterico üão deve ser
exposto, nem ter acompanhamento dc
crianças. Deve ser envolvido cm 'IcjiçoI
embetido em água phcnicadíl it 5 o|n,abrangendo igualmente o rosto c som tar-
dança inínmiado.

As pessoas que tratam diphtericçs de-
vem, de vez cm quando, sair do quartodo doente c respirar nr .puni.

O tratamento pelo soro é grandementevantajoso. E' o melhor que se conhece.
Para ser efficiente ha necessidade dc nãoretardar o seu emprego.

LUSÍADAS
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Industria e Commercio

A revista eommercial industrie, e Com-
mercio, que tem como collabòrádofes os
principaes financistas «Io Brasil, além dc
uni corpo de redacção lial.il c muito ver-
sado cm questões commerciaes o indus-
triaes, acaba dc pór cm circulação o seu
numero 7, correspondente ao mez dc no-
vembro corrente, e que, como os àntecc-
dentes, está cheio dc matéria a mais vc-
coiiimehdavcl.

O suriimario deste micmro, agora dis-
tribuido, c o seguinte:

Evolução econômica e financeira de São
Paulo. Scrzctlello' Correia; Os orçamentos,
Leopoldo dc Bulhões; A florestaçío e a
reftoréstação do Brasil, Fausto Ferraz;
As proscripções tio commercio interndeio-
nal, conselheiro José da Silva Costa; 7;;i-
posto cm ouro, Leo de Affonseca Junior;
O ensino primário em, Minas. A. Teixeira
Duarte; Desenvolvimento do çominercip,exterior do Brasil, Oscar Correia; Curiosa
situação, Gabriel Tullio; A crise financei-
ra, P. M. S. S.; Tributação mineira, Ber-
tholdo; A crise de braços ua lavoura—Uni
plano de ópprcssão — Exemplos provei-
tosos — Acção ponderada e patriótica —
Poços dc Caldas — Um importante inven-
to — O Banco Prafíccs-Italiaito — Com-
wíetitariòs — Secção eommercial — Com-
mercio exterior do Brasil — Movimento
bancário — Esialisticas, notas e informo-
ções.

O LOPES
E' quem dá a fortuna mais rápida

nas loterias o ot.crcce maiores vahta-
gens ao publico.

Matriz: rua do Ouvidor, 151 — Fi-
liaesr: rua da Quitanda, 71) (esquina
de Ouvidor), Primeiro de Março, 53,
largo do Estacio do Sá, 8'J e rua Ge-
neral Câmara, 303 (esquina da ruu
do NuneioL Km S. Paulo: rua Quinze
de Novembro, 50.

A Exma. Sra. Laurlnda dos San-
tos Lobo, á 19 do corrente, cm com-
memoração a data do ;>" anniversario
do fallecimento do saudoso Dr. Jòa-
quim Murtinho, enviou ao Instituto
Halinemamiiano do Brasil a quantia
de 500?, em beneficio do Hospital
Halinemanniano.

Ainda em beneficio desse mesmo
estabelecimento de caridade, o Insti-
tuto Halinemanniano recebeu a quan-
tia de 100? da Exma. Sra. bároneza
Elisiario Barbosa.

Está publicado o n. 75, anno III,
do "'Jornal das Moças". Sempre in-
teressante, dentro do seu programma,
que rigorosamente vai cumprindo.

O Sr. J. T. Ramalho Junior roa-
liza sabbado, ás 10 horas, na Asso-
eiação dos Empregados no Oominer-
cio, a experiência official do s<-u
apparelho denominado Electró-Alar-
mo Banialho, destinado á segurança
-.'. qualquer habitaçüo.
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Effectua-sc hoje, ás 20 i|a horas, no
l.vcon de Artes e Officios, em seu novo
ííãificio, á Avenida Rio Branco, a festa
commemorativa do 60o anniversario de
súa fundação;

! Confeccionado o programma de manei;
ia apurada e interessante como esta, e
de prever-sc que o referido festival logre
o- ntais franco êxito.

Nesse programma, prestarão honroso
concurso os caricaturistas Luiz Peixoto,
¦Raui, Calixto, Nery, Frita, Romano e
üSíemezio.'' 

A parte musical está entregue ao mães-
tro Alberto Ncpomuceno e a literária con-
ia, entre outros, com os seguintes orna-
mentos:¦ .poetisa Alva de Almeida, Dr. Pe-
dro do Couto, Dr. Domingos :Magannos,
•Achillcs Alves, senhorita Maria Xavier de
Brito e a menina Redenta Marinaro.

Conceitos.
..;. Está definitivamente marcado para a

noite de 28 do corrente, ás 20 1(2 horas;

íiQ the.ttro 'Municipal, o concerto organi-

zado pelo maestro Elpidio Pereira, em.

homenagem ao Congresso Nacional, com o

concurso da senhorita Marieta Bezerra c

dos'-Srs-. Frederico Nascimento Filho e

Áiherto Guimarães, e uma parte orchcstral

sob. a regência do maestro Elpidio Be-

reira.
Será executado o seguinte programma:

A visão de Joanna d'Arc", poema

phonico, Paul Vidal; 2°, "Calabar",

4» scena;Ao .acto 1", Elpidio Pereira; 3",
a) "Fantasia pastoral"; b) "Scherzo",
¦Elpidio-Pereira* 

4", 
"Uma serenata no

"Brasil*', Elpidíq Pereira; 5°> 
"Ja*" » Na"

dtne", grande suite,. Elpidio Pereira; 6°,
"Sol .poente", poema âynipüionico, Elpi-

dio Pereira; 7", 
"Calabar", 41" e-s" scenas

do.acto 2o, Elpidio Pereira; 8o, "Polo-

naise'.', Paul Vidal.

A pianista patrícia senhorita .Rita de
Cássia Oliveira marcou para 6 dc dezem-
bro próximo a data dc sua festa artística;
110 salão do Jornal do Commercio.

Laureada do Instituto Nacional de Mu-
sica, a senhorita Rita dc Cássia com gran-
de proveito e maior destaque fez o curso
da professora Alcina Navarro dc Andra-
de. que nella hoje vê uma 

"das 
suas mais

diléctas alitmnas. ;
Tratando-se de um nome sobejamente

conhecido 110 nosso meio artístico, não é
de esperar senão um grande suecesso, o

que, aliás, virá apenas confirmar o bom
lioine artístico da pianista patrícia.

Conferências.
O nosso brilhante collega João Luso

fará a 30 do corrente, no salão de honra

do Jornal do Commercio, uma conferen-

cia sobre "A obra educadora de Eça dc

Qúeirpz".
Esta conferência é a 5" da serie de pro-

çaganda de Portugal.

; *
No salão de conferências do Club Mv

litar fará hoje, ás 19 horas, o coronei
¦João Fulgencio de Lima Mindello uma

conferência sobre "Mineralogia".

O i° tenente Felisberto de Carvalho,
consultor teçtínlcò' da Federação Mariti-
ma Brasileira, fará hoje, ás 20 i|2 horas,
no Grêmio dos Machinistás da Marinha
Civil, uma conferência sobre o seguinte
thema: "As pátrias são mais 03 mares e
wienos os continen.tes".

¦:::<:*'. 
._'¦

Na sede da Confederação Spirita do
Brasil,, á rua. Marquez de Pombal n. n,
rcáliza-sc hoje, ás 15 horas, a 1.646 con-
fereueia-diseussão, com tribuna livre para
os adversários. -. ' ... •

A directoria central determinou que to-
das as, sociedades ^confederadas realizem
diias conferencias-discussõcs publicas, to-
das. as semanas; e, a'sociedade conte-

, deradãl Kstrella do Oriente realizara a
i.C.17 confcrcncia-discussão, amanhã, as
iq horas, na. sede filial, á rua Amazonas
11. 36.

A entrada é franca.

O Dr. Oscar de Souza, catbedratico da
Faculdade de Medicina, recomeçou hon-
tem o seu curso de clinica-therapeutiça,
fazendo a sua 10" lição, que versou ain-
da sobre n thema "Estudo chnico-tliera-

peiltico dos pleurizcs". S. S.. imciou^a
sua brilhante lição com a recapitulaçao
dos assumptos explanados nas conferências
anteriores. O ojador entrou depois a es-

tudár a íopographiá das pk-unzes, sua lo-
caljzáção, especialmente as empyemas do
mediastinó c seu diagnostico differen-
ciai. passando depois a se oecupar com as

pleurizcs intèflobáres. Prosegiiindp ¦ cm
siía eloqüente e documentada exposição, o
conferencista fez o estudo da syndrome
urinaria nas pleurizcs com derrame, sa-
lientaiido a sua importância no que re-
speita ao prognostico. Foi passada rima
serie dc projecções luminosas, que, cuida-
dòsamènte escolhidas, muito 

'Ilustraram a
exposição. - - .

S. S. prometteu oecupar-se na proxim»
lição, a- realizar-se na quarta-feira findou-
ra. com o pj^blcma da thènjoeutica. n2o
só medica, como cirúrgica. O .Dr,. Oscar
de Souza foi muito applaudido e felicitado
ao terminar a sua longa e interessante
conferência.

Almoços.
O Sr. prefeito do Distrietó Federal re

celieu hontem uin telegramma do Dr. Al-
varo Baptista, deputado pelo Estado do

íio Grande do Sul, escusando-se de com-

parecer ao almoço que o Dr. Azeveao
Sodré vai offerecer ao senador Rivadavia
Correia, na escola profissional que tem o

nnme deste parlamentar, por motivo de

ter enfermado.
Ãttèndendo a esse imprevisto, e como

também a homenagem se estendia ao Dr.

Álvaro Baptista, ex-director da instru-

cção municipal, o Dr. Azevedo Sodré re-

solveu adiar o almoço, aguardando apenas

o restabelecimento do deputado Álvaro

Baptista". ¦'

Commemorações..

Ha seis annos, na data de hoje, uma

parte da maruja da nossa esquadra, levada

por perversos conselheiros, sublevou-sc,
matando o almirante Baptista das Neves
c 11111 punhado dc valentes officiaes, que
resistiram heroicamente ao motim, pre-
ferindo sacrificar a vida a ver maculada
a sua farda.

Pendendo merecida homenagem á me-
moria de seus dignos camaradas, a armada

. nacional fará hoje uma romaria aos tu-
mulos dos mesmos, cobrindo-os de flores.

Um dos hydroplanos voará sobre a se-

puttura de Baptista das Neves, jogando
sohre cila lindos bouquets.

Depois da missa, que será celebrada na

matriz da Candelária, haverá bondes es-

peciacs para a romaria aos cemitérios.

Viaiantes,
De regresso do sul, onde foi continuar

a sua propaganda patriótica pelo reergui-
mento do caracter nacional e pelo aper-
feiçoamento das nossas condições "ie de-
fesa, chegou hontem Olavo Bilac, o prdn-
oi-pe dos poetas brasileiros.

A' sua recepção accorreu formidável
massa popular, ipossuida de grande enthu-
siasmo e tomou, tal a animação e brilho
reinantes, as proporções de <um notável
acontecimento.

Olavo Bilac viajou no Itatinga, des-
embarcando em lancha do Ministério da
Marinha, posta á sua disposição e na qual
se achavam o representante do almirante
Alexandrino dc Alencar, os deputados Mi-
guel Calmou e Joaquim Ozorio e diversos
jornalistas.

Eram 10 e 45 quando o eminente poeta
poz o pé em terra, no cães Pharoux.

Ali se achavam pessoas do maior desta-

que social, muitos .officiaes de terra e
mar ,e considerável massa popular. Po-
demos, 'rapidamente, tomar oe seguintes
nomes;

Caniinun(Innto.s Dodsworth Martins o Alvlm
ressoa, representando o Sr. presidente da Re-
publica; general Caetano de Fatia, representou-
te do Sr. mlnistroVdn marinha, professor MI-
guel Oòuto, senadores Alfredo Ellls o Soa-
res dos Santos, Dr. Miguel Calmon, Dr. Pe-
relra Lima, Dr. Pedro Lessa, deputado Joa-
qulm Ozorio, Affonso VIzen, Dr. Raul Peder-
nclras, presidente du Associação de Imprensa;
Dr. Getullo' Una Neves, Luís Edmundo, Dr.
Luiz Gulniariíes, deputado Simões Lopes, Dr,
Nogueira da Silva, Dr. Guilherme Gulnle, Me-
delros c Albuquerque, Oscar Lopes, Dr. Adol-
pho Kondcr, pelo Sr. ministro do exterior; Dr.
Atnulpho Paiva, coiumaudanto Müller (los Reis,
Dr. Vlctor Leivas e coronel Ilannibal Porto,
pela Sociedade Nacional de Agricultura; Dr.-
Diniz Júnior; capitão Gregorio da Fonseca, An-
tonio Antunes do Figueiredo, Dr. Álvaro Za-
mitb, commissão do tivo n. 115; tenente lide-
fonso F.scobar, general Llno Ramos, deputado
Ildefonso Soares Pinto, general Bento Ribeiro,
coronel Ribeiro da Costa, por si e pelo general
Joaquim Ignacio, general Celestino, comman-
dantes Alberto Cunha e Barros Barreto, pelo
Club Militar; Ivo Arruda, por si e pela reda-
ccilo da Noticia; delegação do Club Militar, Emi-
Ho de Menezes, Goulart do Andrade 6 Coelho
Netto, peln Academia de Letras; Eloy Pontes
o Carlvaldo Lima, commandunte Mello Sampaio
o Miguel Caminha, o directores da Itevlsta da
Dcfcxa Nacional; Alfredo Mallet Soares, reda-
ctor da F.poca, representante da Sociedade Ulo-
grnndense.

A Assoelaçíío dos Empregados nó Commercio
fez-se representar por uma commissão composta
(lo sen svloe-prcsldente, Sr. Elpenor Leivas, Ja-
cyntho Mngalhiles o' Hcraellto Doiningucs.

O Dr. Pedro Lessa .pronunciou então a
seguinte saudação de boas-vindas;

"Meu illustre comtptriota, Sr. Olavo Bi-
lac, associando-sc á 

'ramensa legião dos
vossos 'amigos c admiradores desta cidade,
veiu a Liga de Defesa Nacional .receber,
orgulhosa, o seu querido companheiro, o
eminente homem de letnas, o grande poe-
ta nacional, hoje convertido no eloqüente
apóstolo do civismo no -Brasil.

Que bella e proveitosa vida é a vossa I
Depois dc terdes passado a mocidade num
culto embevecido e numa continua ceie-
bração da arte, fazendo correr "sobre o
¦papel a penna, como em prata firme corre
o cinzel", a querer c a, conseguir nvara-
vilhosainente que 

"a estrophe cristalina,
dobrada ao geito do 

"ourives, 
saia da of-

ficina- sem um defeito"; entrastes no
mais digno, no mais dourado e no
mais fecundo dos Outonos. Emi meio de
um amihlente.de'desanimo, de vil abati-
mento, iniciastes á- miis vivificadora c
aievantada propaganda, apontando con-
(\nincentem.enle nos grades exemplos do
nosso passado, nos incontestáveis predi-
cados do nosso povo e na immorredouna
seiva dc patriotismo da nossa mocidade, os
factores indefectiveis do resurgimento: e
da regeneração da Pátria brasileira.

; Ergiuois. a alma dos tibios, dos descren-
tes, dos fracos, -e escarmenta^ os que
eipenois sabem lamentar-sc. ou imprecar,
incapazes de edificar qualquer coisa de
util, qualquer coisa de bom, qualquer coi-
sa dc nobre... Entrais por toda parte
um "snrsum corda", animando o espirito
dos moços, confortando os velhos- e in-
cutindo nos cérebros infantis idéaes e
sentimentos, que são o mais efficaz e sa-
grado viatico para uma existência bem-
fazeja e digna.

Preparais, assim, pela vossa intelligen-
cia. pclo vosso coração c pela; vossa fé,
uma Pátria laboriosa, disciplinada; col-
hesa, rica, respeitada e brilhante.

A Liga de Defesa Nacional agradece,
com o seu mais profundo reconhecimento,
a obra patriótica, que estais realizando,
e espera do vosso grande espirito que ou-
tros esforços não .menos gltfriosos, jun-
tarcis aos que já t.endes envidado em prol
da grande causa que abraçastes."

O Dr. Pedro Lessa foi vibrantemente
aprrlaudido.

Em seguida Olavo Biilac foi saudado
pelo tenente Miguel de Freitas Caminha,
em nome da armada brasileira.

Foram essas as primeiras palavras do
illustre offieial:"Poeta! A marinha vos saúda! 'Mas o
diminuto poder da força humana que não
nóde emprestar a uma só voz o nuravi-
lhoso condão de conter as vibrações de
um coro gigantesco, faz com que rece-
bais neste momento, pela mais timida das
vozes, a sincera manifestação de que se
acha possuída a marinha inteira. Não sou
eu-quem vos fala. E' toda unia classe, é
um pedaço da nossa Pátria que vos vem
dizer que a vossa obra.; que a cruzada
abençoada que vindes pregando, vem ger-
minando, crescendo, florindo, frutificando,
orientada para a força. E' a marinha que
vos vem agradecer o impulso generoso
e efflcaz que destes 4 mocidadte. conci-
tando-a a associar a«3 sonhos perturbado-
res da primavera da vida. esse amor in-
compaTavel e sublime da Pátria."

Faz em seguida o elojrio do poeta e da
tarefa sagrada a que elie se dedicou. E
termina o commandante Caminha a sua
brilhante oração com as seguintes pala-

de applauso incondicional aos promotores
d?, defesa da Pátria.

A vós, pois, que sois um dos factores
inais perseverantes dessa_ cruzada e a
quem cabe uma parte muito considerável
dos seus benéficos resultados, justo é que,
no momento em que regressais ao seio
da metrópole coberto pelos louros e pe-
las glorias do desempenho cabal da vossa
tarefa honrosa, que retornais após a vi-
ctoria obtida com o fulgor do vosso ta-
lento, que vos sabemos aureolado pelo en-
thusiasmo crescente dos jovens sulistas,
que admiraram a precisão e a clarividen-
cia do vosso dizer, justo é, dizia, que ve-
nhanios prestar-vos a nossa homenagem,
que venha a marinha manifestar-vos a sua
satisfação pelo vosso regresso á capital,
dizer-vos que ella se rejubila com a vossa
presença e que prima em accentuar o ele-
vado gráo de sympathia e consideração
que vota ao ingente paladino da defesa
nacional, ao mavioso príncipe dos bardos,
ao fulgurante vate que sois vós, ardente
e sentido poeta da Kw Láctea:

A Pátria não tem expressões para vos
agradecer. A marinha, pela minha voz,
não encontra na trama multicor das pa-
lavras aquellas que vos poderiam dijer um
pouco do que sentimos.

Mas vós coniprehendereis bem, vós de-
vereis saber o quanto ha de agonia quan-
do_ se quer attingir o inattingivel e dizer
o indizivel, porque vós mesmo já dissestes
na Inania verba:

" Ah! quem ha de exprimir, alma impoten-
[te e escrava,

O que a boca não diz, o que a mão não
[escreve?

vatt, 'B. Barroso, David Waltcnbeg, Wal-
ter de O. Ferreira, coronel Benjamin Au-
gusto de Souza Motta, iMiguet Correia
Vaz, coronel Francisco Calderaro, Izidoro
H. Doiro e Dr. Henrique Pereira. •

No hotel Globo hospedaram-se hontem
06 Srs. João Alves de Mello, Manoel Pa-
renirio, Raul Campos,. Dr. Zacarias H.
dos Reis, Manoel Maria Garrido, Joaquim
da Silva Bastos, Ignacio Alvarenga, Vi-
talino de Albuquerque Mello, José João
Pereira Galvão, Jayme Ferreira, Henrique
Francisco de Paula e filho, Arlindo Por-
to, José Ribeiro de Barros, Reginaldo
Templer, José Antônio da Silva, Leopoldo
Sarapeto, Senna Madureira, capitão Fer-
raz e Abel Fernandes.

A bordo do paquete Frísla, procedente de
Buenos Aires e escalas, chegaram hontem os
seguintes passageiros:

Molsc Aber Ella, Eudoro F. de Souza, Fran-
cisco M. de Barros, Joio de O. Souza, Autonio
S. Netto, Autonio 

"Sery, Francisco Marcollo,
Humberto de Lima, Lysondro de Almeida, Emil
EudTÜ, José Soares Braga e família, Tohomez
Korls, Luiza F. Gnerrero, Plácido Battaggl, Eu-
genloOarrio, Leopoldo Glomell c família, Dr.
Eduardo Andrade o general Serzedello Correia
e família.

*
Partiram üontem, a bordo do paquete Ituy

Baroosa. os seguintes passageiros :
Aspirante Aristóteles Dantas, tenente T. TU-

beiro Alvlm, Edgard de Azevedo Pinto e senho-
ra, Rosa Dantas, Cbiqulta e Mimosa Menezes,
Osêas Costa e família, Álvaro da Silva, Adolpho
E. Neves, Mary Ruy, Flavlano Amado, José D.
Ferreira, Alberto Body, Vellda QíItSo de Lu-
cena, Dr. F. Moniz Barreto e senhora, Aleran-
dre e Lydlo Luuêa, Amyntha Salgado, Juvencio
de OÜTelra Franca, Dr. Eduardo Saboya, Dr.
Rodrich Galvüo,. AndrG Venlua, coronel José
Cândido Cavalcanti, Carlos iPiza, Dr. Antônio
Machado, Paulino Jordão, Heracllto Carvalho o
coronel Manoel dc Oliveira. ,

Partiram hontem, a bordo do paquete Frisia,
os seguintes passageiros:

Heitor Marlz, P. P. Goldselimldt, Sra. H. de
Abreu, Dr. Huíscár, Maria Abreu, Ed. D. da

íende, membro proeminente da colônia randn Queiroz e senhora
portugúeza nesta capital.

O seu enterro realizou-se hontem, á
tarde, saindo o feretro da sede da As-
sociação Condes de Mattosinhos e S. Cos-
me do Valle, da qual o extineto era presi-
dente, com grande acompanhamento.

4-
Falleceu hontem, na capital da Bahia,

D. Tiburtina de Freitas, mãi do Dr. Gus-
tavo Pedreira de Freitas, advogado nesta
capital.

A extineta era muito estimada pelas
suas 1 Ja! idades.

Missas.
Na matriz do Santíssimo Sacramento da Can-

delarla foram houtein rezadas missas do setl-
mo dia por alma do Sr. Francisco Portclla,
mandadas celebrar por sua família, seu Irmüo,
seus empregados e pela firma F. Portella & O.,
estabelecida a rua do Ouvidor com A Torre 12if-
1V1, da qual o finado era sócio.

Aos actos religiosos compareceram as seguiu-
tes pessoas:

Joio Francisco Graça, Manoel Dias do Amo-
rim, José Damasco, A. Ferreira, Antônio Colm-
bra, Herculano Nunes, João Gonçalves Gal-
vSo, Eduardo Alouso, Atilano Feres, Antônio
P. Maranhão, Arthur Ribeiro do Araújo, Fa-
bio Moniz de Oliveira, Bcllarmlno Dlulz dos
Santos, Miguel & Pereira, Antônio Moreira,
Alfredo Ramalho, Manoel Fernandes, Geraldo
Fernandes, Baldomero Garcia, Dlonyslo Silva,
João Lols Rodrigues, J. Philomeno Gomes & O.,
Joio B. Eholl, J. Philomeno Gomes, A. Paula
Freitas, M. Paula Freitas, J. O. Soares & C,
Henrique Hanlocher, Souza & Cabral, Abílio
Alvos, F. Cabral, R. Gonçalves, Companhia de
Grandes Hotels, Emygdlo Reis, Ernesto Costa,
Dr. Affonso Pinheiro, Etnbllssüments Bloch,
Jucques Bloch, A. Neus, Bernardino da Fon-
seca Sampaio, Basllio Rabcllo, Jos6 de Azevc-
do Santos Moreira e familia, Lopes Fernandes
& O., Leonardo Ferreira Lopes, O. Moura & C,
J. F. Braga Mello, Josí Torelll, D'Ohre & C,
Joio Rodrigues, Jos6 Augusto Vieira, Joaquim
Ferreira da Costa, Francisco de Mattos, Ar-
thur SoIIer e senhora, Álvaro Gomes de Mut-
tos e senhora, J. R. Oamíes & C, Dr. Go-

tag-ÍSíjíffi Pará adtíiiiMr cara es
Lopes, Prc/scitlnna De- *e iiiignientiir em peso

Silva e Souza. Mnrlo da Costa Salles, André doy e senhorn, Frederico Godoy, Jorge Con

vras: ..."Seguintes caminho do sul, batestes as
portas dos lares nacionaes e lá como aqui,
oomo em toda a parte, dlsse9tes aos com-
patrícios o fim da patriótica campanha,
avivastes o sentimento nacional com o
vosso verbo ungido de civismo, mostras-
tes com o a'rdor da vossa palavra fluente
e arrebatadora o que seria o futuro do
Brasil sem o concurso espontâneo dos
que devem velar pela sua honra e pela
sua integridade, e esboçastes, emfim, na
grande tela, a imagem da grandeza na-
cional, affirmando que paira chegar a tal
fim para attingir esta aspiração, era ne-
c«worio que fosse construido o sumptuoso
edificio da defesa do Brasil.

Chegastes como o César e como o Ce-
sa.r vencestes. A Musa vos esperava "O

olhar sefeno para vós baixando., ."e pu-
destes sentir que o paiz inteiro via em
vós o reügionario de um ideal vibrante
e harmonioso.

Pena é que a vossa chegada não tivesse
sido presenciada pelos jovens reservistas
navaes, para que ptidcsseis sentir com-
nosco as vibrações do enthusiasmo com

que aquclla mocidade affirmou o seu com-
promisso solemne, para que nuscultasseis
o coração danuelle povo que inundava as
avenidas do Flamengo, o qual, em incon-
tido pulsar, em admiráveis arroubos de
alegria, em sublimes transportes de arre-
batamento, applaudiu calorosamente esse
acontecimento, unificando a sua alma
num êxtase de grande elevação; pena c
que a vossa presença não tivesse sagrado
essa ceremonia, que não livessets assis-
lido ao coroamento da vossa obra e que
a vossa alma de patriota e de poeta não
tivesse palpitado nesse momento com o
sentir de uma mocidade viridente, epthu-
siasmada e forte, e com o coração do
povo que enchia as alamedas, debatendo-
se nas ancia3 de uma expansão cordial e

São as emoções que se não traduzem,
que se não confessam, porque não ha pa-
lavras com que os nossos lábios as di-
gam, nem com que a nossa mão as escre-
va.

Não precisais, no entanto, de louvores,
que, por muitos que fossem, seriam poucos.

Não careceis de que eu vos dê em phra-
ses tersas e coloridas, como as vossas, a
gratidão da marinha, porque sabeis, como
disse o poeta, 

" que mais não pôde dar.
quem mais não tem ".

Mas, acima de todos os louvores, maior
que todas as manifestações que mereceis,
ha em vós mesmo, radiosa e feliz, uma
alma que vibra de gozo ante o espectaculo
do próprio valor, ditosa por sentir que foi
entendida por este paiz sobre o qual scin-
tila a "via láctea como um pallio aberto".

Salve! poeta primoroso!" •
O commandante Caminha foi muito ap-

plaudido.'
Quando o eminente poeta, muito com-

movido, dispoz-se a agradecerão movimen-
to de curiosidade c de attenção que se
produxiiv foi enorme. ,

E mais uma vez, rápida e eloqüente,
vibrou a palavra illuminada pelo talento e
pela fé...

Agradecendo todas as manifestações,
Olavo Bilac aproveitou o ensejo para re-
affirmar a sau absoluta confiança no êxito
da obra a que se dedicou por amor da Pa-
tria e descreveu o magnífico enthusiasmo
civico que vai intensamente lavrando pe-
los Estados do sul.

As palmas que coroaram o seu incisivo
discurso, terminado por um pi o Brasil!
largamente correspondido, foram ardentes
e prolongadas.

A recepção de Olavo Bilac foi verda-
deiramente apotheotica.

Pelo paquete Frizia, partiu hontem pa-
ra a Europa o Dr. Irineu Machado.

Por oceasião de seu embarque foram
apresentar-lhe as suas despedidas, entre
outros amigos e políticos, os Srs.:

Dr. Souza Dantas, deputado Maximiano
de Figueiredo, por si e pclo Dr. Lauro
Hfüller; Drs, Teixeira Soares e Paula Ra-
mos, coronel Correia de Mello, capitão
Luiz Barata, Manoel da Silva Fernando,
deputado Celso Bayma, Dr. Diniz, Alffe--
do Coelho da Silva, Nestor Masse-
na, Eugênio Leal, coronel Luiz Au-
gusto de Castro Miranda, major Car-
los Frederico de Oliveira, Dr. Henrique
Lagden, coronel Pedro' de Oliveira, Ar-
thur de Almeida, Luiz Augusto de Aze-
vedo, coronel. Pacheco. de Oliveira, coro-,
nel Thomaz Pereira, coronel Francisco
Paes' Leme, coronel Antônio Bastos de
Araújo Júnior, major Guilherme dos San-
tos, Luiz Meirellcs, Fernando Mcirelles,
Euclydes da Motta e Silva, Dr. Ramos
Bittencourt, Associação de Auxílios Mu-
tuos da Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, representada pelos Srs. major Frcde-
rico de. Oliveira, Castro Vianna e Luiz
Motta; Caixa Telcgraphica, representada
pelos coronéis Paes Leme e Gomes da
Silva; tenente Antônio Carreira da Silva,
capitão Júlio Pinto Duarte, Dr. Macedo
Soares, Dr. Fábio Magalhães, coronel Ho-
norio Figueira, Dr. Catta Preta, capitão
Augusto Gomes Guarioz, Nicoláo Carneiro
da Silva, capitão Manoel Elias de Freitas,
Argeu Maia, capitão João Rodrigues de
Lima, José Francisco Sabino, Balthazar
Marques, Valerio Gania, Pedro Dias Ma-
galhães, senador Lopes Gonçalves, major
Joaquim Gaio e Dr. Guarany Goulart.

Vindo do Rio Grande do Sul, acha-se
nesta capital o abastado negociante, Sr.
Alcides de Oliveira Alves.

*
O pintor Mario Barbosa e a Sra. Dario

Barbosa, de passagem para a Europa, no
paquete Fri~ia, mandaram-nos o seu car-
tão dc despedidas.

A bordo do vapor Itaquera, chega hoje
do Recife o nosso companheiro Dr. Luiz
Mendes,

*•
Acompanhado dc sua familia, regressou

hontem para o Maranhão, onde reside,
o coronel Manoel Lopes de Carvalho, do
commercio daqúelle Estado.

Para o Maranhão partiu hontem, acom-
panhado de sua familia, o coronel Deo-
cleciano Ribeiro.

O deputado Luiz Domingues partirá pa-
ra o Maranhão no próximo dia 29 do cor-
rente.

*
A bordo do paquete Friaia, partiu hon-

tem para a Europa o Dr. Pedro Nolasco.
O seu embarque foi muito concorrido.

*
Para o Maranhão partiram hontem os

acadêmicos Raymundo Lopes da Cunha e

João Henrique Vieira da Silva.

A bordo do paquete Príncipe di Udine,
chegaram hontem a esta capital 03 Srs.
Dossanis P. Margo e Antônio Fialho.

4-
Hospedaram-se hontem na pensão Her-

cules os Srs. pharmaceulico Arthur Oli-
veira Ramos, João Antônio da Silva, Ben-
to Rogério Gamboa e senhora, coronel
Fortunato Salles Nogueira, Dr. Zacarias
Freitas Júnior, coronel Benjamin Castro
Ferraz e filha, John Washington, coronel
Carlos Lima, Américo Gomes dc Castro e
Pedro Ferreira de Rezende.

*
Hospedaram-se hontem no Fluminense

Hotel os Srs. José Ribomboim, Amancio
Lemos, Avelino Nobrega, Dr. Waldemar
Engut e filho, João Rezende, Herculano
Fernandes Pereira, coronel José Alfredo
Sodré, João Antônio de Paiva, Namian
Damian, capito José Gulhot, Alfredo Pe-
reira de Oliveira, Miguel Pinto Barbosa,
Manoel Monteiro, Baurctti, Pedro Fala-
bella, Manoel Pereira Ribeiro, Avelino
Gomes de Queiroz e filho, Francisco Lo-

Turc.v, A. A. Santos Moreira e senhora, Dr. P.
A. M. P. da Cimha. H. A. de Oliveira Castro,
Gullhcrmlna Ferreiro, -T. Baptista Baschlero,
D. Ch. Koenlg o senhora, A. L. de Carvalho,
Sras. Costa «Leite c Oliveira Soares, Luiz Bran-
dão, Dr. Bastos dn Oliveira, J. do Mello Ma-
chado, Alice JCennll, J. de Araújo Olinda o
Sra, Godefroy lery.

*
A bordo do paquete Itatinga, chegaram hon-

tom os seguintes passageiros;
Olavo Bilac, F.loy de. Souza, eommnnuantç

Collatlno 'Marques e família, .Toso F. Sncena,
Albano Maciel, família Ferreira Veiloso, Al-
cldes Oliveira Alvos, cnpltSo Álvaro Aznmbuja
e família, Aurella. Silva, Euzebio Salcedo, Fd-
gard Pereira, Aclier Kinmanuol,, Antônio Carlos
Teixeira c família c Pliulo Ferraz. ,

Annwersaiios.
Passa hoje o anniversario natalicio da

Exma. Sra. D; Náir de Azeredo Teixei-
ra, esposa do Dr. Gastão Teixeira e filha
do illustre senador Antônio Azeredo.

Muito estimada na nossa sociedade,
onde conta um vasto circulo de relações,
a distineta senhora receberá hoje inequi-
vocas provas dc estima e consideração.

¦ ,

O senador João Lyra Tavares faz annos
hoje.

*
Passa hoje o anniversario natalicio de

D. Clementina Gomes Pimentel, esposa do
marechal Gomes Pimentel.

•I- ¦
Faz hoje annos D. Zulmira Braga, es-

posa do Sr. João Palmeira de Araújo
Braga. ;U 4.

O Dr. Carlos Américo dos Santos,
nosso collega de imprensa, faz annos hoje.

*
Vê passar hoje seu natalicio o Dr. Ser-

vulo de Lima Filho, inspector sanitário,
que será alvo de grande numero de feli-
citações. . . • s ... • ,.v

- 
¦*! 

¦:•.

Faz annos hoje D. Maria Luiza da Rq-
cha, esposa do capitão Francisco da Ro--
cha Lourenço.

•!¦*

O menino Odyr, filho do Sr. Oswaldo
Aguiar, faz annos hoje.•I-

Passa hoje o anniversario de D. Mo-
cinha Jacome, esposa do Sr. Gonçalo Ja-
come, funecionario publico. ,

,.'
Fez annos hontem a senhorita Julia Mi-

dosi Sampaio Vianna, filha do Sr. Raul
de Sampaio Vianna e neta do fallecido
barão de Sampaio Vianna.

O Dr. Alfredo Lopes de Moraes faz
annos hoje. ., . ,4*

Faz annos hoje o Sr. João Rodrigues
Coral, alumno da Escola Dramática.

Faz annos hoje o Dr. Ataliba Correia
Dutra, escrivão da 3' pretoria eivei.

Festeja hoje o seu anniversario natalicio
o Dr. Joaquim Pinto Portella, conhecido
clinico.

*
Faz hoje annos o professor Pinheiro

Guimarães. .

Festeja hoje mais um anniversario a se-
nhorita Ninita Lago, filha do deputado
federal Pedro Lago.

*
Passa hoje o anniversario de D. Joanna

Cardoso Garnier, esposa do almirante
Gustavo Garnier.

celção, Pedro Sérgio da Cunha, Dr. Joaquim
Fontalnha, Albino Moura Mesquita e senhora,
Josí Almeida Rios, Dr. F-fanclsço Baltbiiüur
da Silveira,- viuvo desembargador D. Car-
los da Silveira, ,Tos6 Pclly, Antônio C. Franco
de Sá, Alves. Vusconcellos & C, JosG Pinto
Monlenogi-o José F. Moreno, Manoel Silva
Monteiro; José Ribeiro, Jpafi B. da Serra Bel-
fort e família, Joflo Augusto da Silva e fa-
mllia, Abreu Sliiuis & C, Dôr '& C, Victor
Lussa c família, Renato Lessa, Denielrio da
Silva, Dr. Souza Vargcs, Antônio Mendes Cal-
das, Matlos Maia & C, Olhou Lconardos Ju-
nlor, Thomitz L. Lconnnlds; Léonai-dos & C,
Autonio da Silva Ferreira, Ladlslâo Alves Mo-

' ulz, A. Mendes Campos, Manoel Gusmão, Dr.
! Aimlr Antunes,' Alfredo A. I-Iirper, descmbnrgn-
! dor Anseio rolni, Dr. Luiz da Silveira 1'ulva,

Antônio Rlbeior França,' Manoel José J.ebrão,
V. de Alves Mathous, Antônio Cavalcanti de
Albuquerque, Manoel Alberto Mine e senhora,
F. Bart & O., A. Moura, Carlos Jobim. Engc-
ulo Silva Magalhães, P. S. Nlcolson &;0>, Bo-
meu Ilalfeld, representando ,T. P. de Souza
& C, Custodio das Neves, pelu River Pinte
Commercial Co. Ineorponidoru, Hernhlo Tava-
res,, director dn Companhia Argos Fluminense;
Alfredo L. Ferreira Chaves, J. M. da Costii
e Sa, Álvaro Si' Joaquim Llbanio Gomes Tel-
xeira, Mario Brandão, Dnvld & C, Alberto
David, Pereira Braga, D. David de Oliveira
Mattos, Carlos dn Silveira, João Sevcrino da
Silva e família, Franco AmanI, Dr. InglcR de
Souza o fnmllla, Paulo Inglez de Souza, Hen-
rique Inglez de Souza, Luiz Inglez do Souza,
José Brito, P. Ribeiro, Joaquim de Lima,- Se-_
rafim José do Brito, Rnphael I.ogullo, Cllnntho
Jequlrlçí, Sebastião Monteiro, João de Souza
Cavaco, A. F.millo Barbosa, J0S0 Bnptlstfl Ks-
trella, Henrique José Gonçalves, J. M. du
oCstn, Fernando Duk o senhora, Joaquim Li-
banio Junlor, Lndovlno Correia de Castro, Pe-
dro S. Queiroz, Abel Pereira .Costa, A. F.
Joppert, pela fabrica de tecidos Manchester;
Alberto Furqnlm Joppert, João Viera Nunes c
senhorn, César Glorclll c família, Augusto Luiz
vrildhagcm, Dr. Pereira Gulmnrães Filho o
senhora, tenente Alberto Brasil, HUdebrando
Ferreira Leite, Eduardo Miranda, Alberto Tor-

'res, Júlio Lima & O., Manoel V. dos Santos
Guimarães, Augusto Luiz Gomes, numberto
Artamo, Engenlo Adnrao, José Rodrigues Mon-
teiro, Marques Mendes & O., Eduardo- Bnllard,
Luciano Gary, Carlos Campos, pela Ucvtsta
Parlamentar; Álvaro Campos, o João Lopes, da
mesma; Jullo Barbosa, pelos Srs. Heitor HI-.
beiro ft O., V. Garcia, Autonio Lopes Tinoco

! Armando Ferraz, Francisco GulmarSos. Jnnior,
Dr. Alfredo Bernardes da Silva, Alberto Al-
ves, Dr. Tlburclo Valeriouo de Carvalho e se-
nhorn, O. Mattoso Maia, Bernardo Pereira do
Carvalho, Jullo Pompeu, -visconde de -Castro

GuldSo, Álvaro Mottn, por si e pela Ideal Ga-
rage; engenheiro Enja Gabaglla e família, co-
ronel José Moniz, Eduardo JoBé Dias Pereira
e senhora, Pinheiro Maranhão, Luiz B. Ottonl,
O. do Abreu, Fcrnnndo do Abreu, Gabriel Ber-
nardes, Alfredo Loureiro Bernardes, I.eonidas
Detsl, J. Raphnel do Azevedo, Manoel Dias
Garcia e família, viuva Luiza M. Correia e
filho, Dr. Affouso Pinheiro c senliorn, Dr.
Pnulo de Frontin e senhora, Alejandrc Bayma,
José Ritter & O., Jullen Iloffmnnn, Sylvio
Netto Mncahdo, Antônio R. Ferreira Botelho,
Oscar da Costa, José Vianna Rodrigues, An-
tonio Augusto Almeldn Carvnlhnes, Carlos Pi-
nheiro, Felix J. Santos Cáspio, Felix Cassío,

por Antônio Magalhães Pinto: Eugênio Pinto
Vieira Carlos Ralynstord, Carlos Raynsford
& c Armando Lima, Dr. José P. Culmarãcs
Filho, Joaquim A. B. Ottonl, Meira Penna,
J A. Moraes Cardoso, Antônio Dias de Souza,
Dr Luiz dn Silveira Paiva, Dr. Tlieodoro Go-

mes e senhora, Agostinho Menezes, por st e

pela sociedade anonyinn O Molho; Conrado Ja-
cob de Nlemevr, coronel Arthur ^lc Toledo Dods-
worth, Antouio A. Cnrvalhaes, bnrão de OU-
veira Castro, Francisco Eugênio Leal, A. J. An-

tunes SC, Francisco Leal & O., José do Na-
«cimento, João Carlos Muratorl, F.ickhoff Car-
nciro Leão & O., Alcebiades SCTCrlno Mendes,
F. Lengruber, Dr. Vlilela dos Santos, Antônio
Augusto Pereira Rezende, E. Charles Vnntclct,
Leandro Martins & C; Alexandre do Taula
Martins, commendndor Charles Schmidt, M> C.
ritomho, Murlllo Fontiiinha, Anatlllo Vallnda-
res, Eleshão Bittencourt e senhorn, Carmino
Luiz Cóssenza, Justo R. Mendes de Moraes e
senhorn, Compnnhlá de Seguros LTJnlon, Kd-
mundo Machado, O. Grlffond, Arthur Miranda,

da Madeira, Autonio Di
Garcia, Mario Furtado Lopes, Prosei
lamare Pereira Tinto, 1° tenente Ellslarlo l'e-
reira Tinto, Guilherme Diniz Rodrigues, Auto-
nio Moreira Moutelro, Américo Viveiros, ,T. de
Menezes, João torneira e senhora, Alfredo Cou-
to, J. B. Ramalho Ortlgão, Alfredo Moreira
Dutra, João Rodrigues de Oliveira, Octaviano
Caldas, Guilherme C. Pinheiro Filho & C, Luiz
Gay, Eduardo José Dias Pereira, Dr. Alfredo
Balthazar da Silveira, Adjucto Ferreira, ,por
Alfredo Augusto do Almeida, Josephlna Lima
e filhos, J. Ferreira & C, Heracllto Dcunln-
gues, Orlando S. de Carvalho, Augusto Arail-
jo, César Augusto de Borges Pnlliares, João
Vasques, Blas Pimentel, A. de Pinho, Oscar
Machado, Sra. Silva, Marlobnl e senhora, Dio-
nyslo Dzoda, Serafim Clare & C, Serafim F.
Clnre, Adelino Coelho, Accaclo de Lannes, di-
reetores da casa Raunier, representados por
Leonel Lucas, Sra. Julia M. Missiek, Dr.
Edgard F. nasselmann, Rnphael & Reis, Faru-
ca Armaul, Dr. Silva Araújo Filho, Sra. Cos-
ta Santos o filha, Teixeira Borges & O., Ar-
thur Cândido Monteiro, João Carregai e senho-
ra, Dr. Henrique Samlco, Prudenelo Mllancz,
nenrique Luiz Dias, Hyglno de Catllbo Mala,
Alfredo Borges Moutelro, Rodolpbo A. Lopes,
Dr. Barrai e senhora, Maria Luiza Baldas,
José Gomes flo Mattos, Zalra Rocha, Sarah Ro-
cha, Ellsabetb Wrlght, Dr. Carvalho Azevedo
e senhora, Virgílio Brlgldo, Manoel O. Ribeiro
e Pedro de Barros.

No Altar-mor da matriz de S. José será rezada
amanhã, ís 10 horas, missa do 7» dia por alma
do D. Leoeadla Pimentel, mãi do nosso collega
do Imprensa Arlnos PLmentel e" sogra do Sr.
Luiz Antônio da Cunha Junlor, sub-otflelnl do
r»gtetro de títulos c docnmontos.

' 
A directoria do Club Natal; rendendo prelto

do saudade & meniorlu dos heróicos companheiros
fallecldos por oceasião dos luctnnsos aconteci-
mentos de novembro o dezembro de 1010, fnz
celobrar missa em suffragio do suas almas, «o
oltar-mér da matriz da Candelária, hoje, ís
10 horas.

A turma de guardas-marlnhn de 1S01, com-
memorando o seu 25» anniversario de formatura,
faz c-lebrar hoje. fia O 1|2 horas, ua matriz da
Candelária, missas cm memória dos saudosos
collegas João Manoel San Juan, Carlos Agostl-
nho de Castro. Alva.rlm Costa, Florio Pitomho,
Manoel Ferreira de Limare, Honorio de Li-
maré Koeler, Riijiunndo Ga.voso. Antônio Bar-
eólios, Miguel Dorat, José. Moreira da Rocha o
Godofredo Nativldade.

O CONSKUIO DE DM MEDICO

A maioria das pessoas magras comem
de quatro a seis arrateis de alimento nu-
tritivo cada dia e, não obstante, não au-
gmentani nem mesmo uma onça dc car-
nes, quando, pelo contrario, muitas das
gentes gordas e robustas comem bem
pouca coisa e seguem engordando de con-
tinuo. 1T simplesmente ridículo pretender
que isto se deva á natureza de cada pes-
soa. As pessoas delgadas.continuam dei-
gadas, por carecerem da faculdade de as-
similarem devidamente os alimentos; dei-
les extraem e absorvem o bastante para
susterem a vida e as apparenci.is de saude,
porém nada mais, sendo o peior que não
adiantarão nada comendo em demasia,
porquanto nem uma dúzia de refeições
diárias lhes ajudarão a ganharem um só
kilo de carnes: Todos os elementos quecontêm estas comidas para produziremcarnes c gordura ficam indevidamente nos'
intestinos até serem atirados do corpo na
forma de rebutalhos. O que essas pes-
soas necessitam é algo que prepare e po-
nha em condição de serem absorvidas
pelo sangue, assimiladas pelo organismo
e_ levadas por todo o corpo estas substan-
cias que produzem carnes c gordura e que,
na actualidade, não deixam o minimo bc.
neficio.

" Para semelhante estado de coisas re-
commendo sempre que se tome uma pas-
tilha de SARGOL cm cada refeição. SAR-
GOL não é, como muitos crêem, uma
droga de patente, senão uma combinação
scientifita de seis dos ingredientes mais
poderosos c efficazcs de que dispõe a chi-
niica moderna. E' absolutamente inoffen.-
sivo, ainda que altamente efficaz, e uma
pastilha só em cada comida augmenta o
peso da pessoa magra numa proporção de
1 112 a 2 112 kilos por semana. "

A1 venda nas pharmacias e drogarias.
Únicos importadores: Granado & C.,

Araújo Freitas & C, J. M. Pacheco, Frei-
re Guimarães <5' C, Rodolpho Ucsse & C,
J. Rodrigues & C, Francisco Gifíoui
& C. e V. Silva & C.

Unico depositário —Benigno Nieva—•
Caixa do correio n. 979 — Rio dc Ja-
neiro.

Serão celebradas hoje as seguintes:
Almirante Baptista das Neves, fls 10 horas,

na matriz da Candelária; AÍcímuo Henrique, íis
!) horas, ria mesma: D. Maria da Gloria Mnldo-
nndo Brandão. Ita '0-'l[2. Ua moMmfl: Constai)-
tino 01. da Silva, íis fl' 1|2, 1111 Igreja ile Nossa
Senhora dn Conceição o Hon Morte: D. Alcina
Pereira da Costa, Ils 9. na matriz dc S. Joa-
qulm; Alexandre dó CnVyfõho Paes do' Andrade;
Ís 11 1|2, na ls''c.!:i d» Espirito Santo, no largo
do Estoclo; José Manoel Francisco de Souza"
As O, na ihnfvlz do Sagrado Coração de Jesus, fl
rua Benjamin Constant; D. Thcrcza I Pereira
Sampaio Braga, fls» 1|2, na Igreja de S. Fnui-
cisco de Paula; D.. Adelaide Oltaby, fls 10. na
mesma; Francisco MnmMllno Pinto, fls O, ,ún
mesma; Cândido Ferreira Guimarães, fls O 1|2,
na mesma; D. Murla Emillii Mnrlnnn da• Campos,
«s 9, na mesma; José da Sllvn Sardinha, fls 9,
na mesma; Sabino AnlonW de Carvalho, fls 9,
na Igreja do Bom Jesus, fl rua General Câmara ......
padre Luiz Pinto de Almeida, Us R. nu igreja de 'j^'0, ''"«'^ 

f"11'1'1''0, ^'vel ros Costa Lima

NoRsa Senliorn dn Conceição, A metimu, rua; D.
Julleta Touret- Barrada, fls S 112, nn matriz de
SanfAnna; Constnuca de Souza .Ferraz, fls 9,
na matriz dn Gloria; Gastão Cnlinon o Alcides
Tinto do Moura, fls O, na mesma, e D. Luelnda
da Sllvn Barbosa, fls 8 1|2, na matriz de Santo
Antônio dos Pobres.

Magalhães, Sylvio de Sfl Freire, Júlio Cesur.de.
Mattos e Henrique Moerbcck 'Drago.

0« anno medico—Clinica obstêtrlça (fls 10 ho-
ras)—Armando José de Carvalho, Alipio Gon-,
calvos Santos, Joáè Ozorio. Nogueira du Silva,
.Samuel Teixeira Siqueira SUigalhães, AnfrlsJo
.Freire Ribeiro, Oswaldo Mourn Nobre, João Jor-,
go.Paulo Procnça', Eleyson Cardoso, Raui VI-
elru.de Carvalho e Fablo Mnrlins Palhano.

¦Silo (íonvMailos a .còmpároçor Ti socrolurlit os,
;Sr.«. Altivo Rodrigues Sarmento e Eraa.nl Wer-
neok dos Passos.

*
Começam hoje, fls 10 liorus, us provns oruet

do quinto nuno du Faculdade de Selem-las Ju-
riiliens e Kochies.

O acto reiiilzn-se nu sala Visconde de Ouro
Preto.

São chaniadns os Srs. Adherbal Salvador Ont- ¦
lete, Alberto Boãumbnt de Abreu, Alberto JosS
de Araújo Oiinlin, Alexandre de Burros ltcgi,
Alfredo Brito, Almérludo Affonso Ferreira, Al-
varo de Castro Noves o Almeida, Américo Rc-

O Sr. Rego Barros, secretario da em-
preza José Loureiro e applaudido autor'
dramático, tem hoje o seu lar cm festa
por passar o terceiro anniversario de seu
intclligente filho Samuel.

¦ 

•*•

Fez annos hontem a senhorita Noemia
da Cunha Graça,, filha do Sr. Joaquim
José Graça, residente em Nitheroy.

Casamentos.
Na residência dos pais da noiva, á rua

Conselheiro Furtado n. 154, em S. Paulo,
cffcctuou-se ante-hontem, ás 20 horas, o
enlace do bacharelando Cassiano Ricardo,
sub-secretario da Universidade de S. Pau-
lo, com a senhorita Alice Gomidc, filha do
coronel Thomaz Gomide, funecionario fe-
deral. .

Serviram de testemunhas, no acto civil,
por parte do noivo, o Dr. Eduardo Guima-
rães, reitor da Universidade, e sua Exma.
esposa, D. Fernandina de Castro Guima-
rães, e pela noiva, o Dr. Theodoro Rei-
chert e a Exma. Sra. D. Maria Galvão
Rcichcrt. -. 

'¦'¦¦ ,

No acto religioso, realizado em oratório'
particular, e em que foi officiante o co-

Pelas escolas,
Relução para os exames do hoje, na Fneul-

dade dc Medicina do Rio de Jnflclro:
1° anno medico (fls 10 l-]2 horasl—Roberto

Ferraz dc Abreu, José C-arilamone, Carlos Odilon
de Faria Martins, Jc*6 daCüUha Tagarro Lima,
Humberto Cabral, Hugo Leal Dias, Carlos Luiz
Malferrurl. :' '¦ •- '"

Turma supplementnr—Florlnuo Pinheiro Bn-

pflsta, José Reis Dias, Lucluuo Pestre, Murlllo
Pires, Gentil Telles O.' dos Reis e Jorge Bar-
reto.

2» nnno—Hlstologia (fls 10 horas)—Numa A.
Correia do S. Carvalho, João M. de Araújo Ju-
nlor, Ostalrlc Buzin de Mello. Américo M. de
Castro Junlor, Francisco'' CapõWoncó.-Enstachlo
L Bittencourt Sampaio, Jayme de Mendonça

,Ons>tro, Os&nldo Brandlno Correia, Arlstldes'Cunhn, 
Autoulo Pluto de Carvalho Filho, Bra-

zUlo dc Vasconcellos Lima, Jorge dc Souza
Ágnlar, Albert Islon Pontes o Clovis Fonto-
nelle Guimarães.

Turma supplementnr-—Altlno Costa, João Sío-
reira de Andrade, Bernardo Antmllò Filho, Al-
bcrlco Custodio Ferreira, Aggrlpa ü. dó Vascon-
eólios, José de Moura c Silva, Guilherme Gon-
calvos Vlannn, Josí M. Carneiro leão Juulor,
Manoel Tuvure* Neves Filho, Jesulno A. Pé-
rlssé, Waldemar Costa o, Silva, Getullo Pinheiro,
Francisco de M. Modesto Guimarães o João Soa-
res de Sampaio.

30 anno—Anatomia descrlptlvn, 2» parte (fls
9 horas)—'Mario Alcântara de Vllh"na, Ismar
Tavares Mutel, José Geraldo Vieira, Alberto de
Luca, Os&aldo Goulart. Monteiro, João Prado,
nenrique Mucaldo, Guilherme Jorge, dos Santos,
Carlos Benjamin de Silva Araújo, Heitor do
Oliveira Ciiiiha. Lahlre Carlno. Pinheiro. Joel
Antônio Solto Maior Lagos, Oswaldo de, Freitas
Assumpijão, Miguel Calmou du Pin e. Almeida,
Diogenes Lincoln Pereira, da Silva, José dos
Santos Dias, Alvlm Teixeira dç, Aguiar, Pedro
J.uz, Mario Correia de Lima, Sylvio Rnpiinel
Baleeiro, Arthur Paulo dc Souza Martins, Olyn-
lho de Castro, Antônio Gonçalves Lima e Juclu-
tho Alvares da Silva Cnmpos.

Turma supplementnr—Gilberto da Silva Freire,
Jayme Waldemar Cardoso, Antônio de Areia
Leão, João Alcindo de Jesus Henrlqucs, .Álvaro
Leito c Oltlclca, Benevcuuto Pereira Soares,
Mario de Faria Bandeira, "Ignacio Mnrlano
Lnnna, Astrogildo Ozorio, Fcrnnndo Carrazodo,
Olney Junqueira Passos, Antônio Rodrigues
Seabra, João Penido-Monteiro, José Leal Burla-
inaqul, Abelardo Calmon do Oliveira, Llmirlo
Ribeiro Quinta Flho, Emmanuel Nery, Dennevul
Monteiro dc Carvalho, Nelson Monteiro de Car-
vnlho c Slnval Augusto Lins.

4° anno medico—Anatomia patliologlcn, patlio*
logla geral e phnrmaeologlu e arte de formular

Hubcr & C Antônio Cortoz Machndo, Luiz de j (os .10 horas)—Rivaldo Varandas do Azevedo,

Frclto Meira, por si e pelo monsenhor Rangel Larnyottc Perissó Sodré. Ary de LImn, Nelson

e família; Américo Baptista da Costa, Benja-
min Pereira, José Augusto de Souza Menezes,
João da Cruz Ferreira Santos o senhora, Joa-

qulm Marques da Sllvn, Francisco Castilho,
Ernesto Rozcmbcrg, Carlos A. Zummcrmann,
Joio J. dn Silva Monteiro, A. Bonnlnrd & C,

João Bonnlnrd, Heitor Guimarães, Mario Lo-, ,,.,,. , 
,. , „ ,.

r.o« Soares Hello Miranda, rectana fc C, Tha- raro Cumplido de SanfAnna, Adjalma Martins

Veiloso .Borges, José' Ribeiro Nogueira, José
Epnmlnondas de Figueiredo, Ne&ton Vieira Ea-
mos, Onofre Infante Vieira, Arthur Luiz Angus-
to dc Alcântara o Leonldns Detzl Filho.

Turmn supplementar—João Oetavio Lobo, An-
tonio Pereira Nunes, Jullo Vieira Dlogo, Po-
lymnls Dutra, José Rodrigues de Miranda, AI-

Sego Arnaldo Danle, vigário do Cambncy, ' «élnaiao 1? !**> M '" * 
?;£*

foram testemunhas do noivo, o Sr. José | ro Lazary. Francisco Farta,-joaqui

Maria Guerra de Andrade c sua Exma. tos Cuiturães. Manoel Joaquim JcrrMaria Guerra
esposa, Sra. D. Horminda Gomildc de
Andrade, e da noiva, o Dr. José Au-
gusto de Andrade e a Rxina. Sra. D. Lu-
crecia de Araújo Ribeiro Ortiz.

• Após o casamento foi servida aos pre-
sentes uma mesa dc doces, sendo os noi-
vos saudados pelo Dr. Eduardo Guima-
lãcs.

V
No juizo da 3* pretoria eivei correm

tditacs de casamentos de Abilio Cândido
com D. Joaquina da Costa, Marcai Ea-
daraco com D. Francisca L>dia dos San-
los, Joaquim Constantino Rodrigues com
D. Julieta de Azevedo Gomes, Joaquim
Ferreira Lopes com D. Albina Francisco
e Waldemiro Pereira Franco com D. Isau-
ra Steinbacn.

Fàüec.mentos.
Em quarto particular da Beneficência

Portusucza, onde se achava cm tratamen-
to, falleceu hontem, pela madrugada, o
commendador Manoel Thiago Ferreira Rc-

ueu Rangel Pestana, Conrndo B. Nlemeyer, Bor-
lido Mniu & C; Mathlos dc Araújo, Ayres de

Sfl e fnmllla, Alfredo Simões, Manoel Gomes
do Almeldn, José Veiloso Reis, Theodoro de

Abreu, Pedro do A. Berqué, Annn Rosa Netto
dos Reis, Maria Delflna de Oliveira Botelho,
Mngdniena Berquo, viuva Dr. Jacinuio dc Bar-
ros. Mario Joaquina Reis e filhos, viuva co-

ronel Farnclsco K. da Silva Guimarães, fa-
mllla Dr. Justlno dc Menezes, Sra. e Sta.
Miiller, viuva Almirante Maurtty e «lhas, Ame-
rica Machado, Sra. Ottonl, Idallna Dias, Sra.
Thomnz Lopes, Irmã Paula, Sra. L. Gratliy,
senhorita S. Roger Grnthy, Amélia Duk e filho,
Rita da Silva Neves, viuvn almirante rereira
Guimarães. Zely B. de Miranda, Carolina Ca-
dovnl e filho, Maria Lulzn Machado, Maria dc
Barros Llbnnio, Emílio Netto Machado, Mary
Netto Machado", Klisabeth Wrlght, J. J. Manso
SnySo. Sabino de Magalhães, Alvnro O. Gar-
ela, H. A. Müller, Castro, Reguffe & C, João

Manoel C. Reguffe, Alva-
Joaquim dos San-

Ferreira dn SU-
Osenr Machado, Ernesto Mnssouut, Alipio

Marinho, Raul Miranda o senhora, Hello Ml-
ronda, Arthur Worncok, Firmo Caminha, Casa
Colombo, representa-la por F. Caminha; José

Pinto Vleirn, Eugênio Pinto Vieira, J. Tel-
xeira Aucede. directoria da Companhia Braga

Costa, Rodrigo dc Aruujo Teixeira Pinto, Mu-
noel L. A. de Medeiros, tenente Oetavio de Me-
delros e eenlior». tenente navio dc Medeiros, D.
\ dc Poisas Correia, A. Medeiros, Álvaro de

Queiroz, Sràizu Mschndo & C, Eugênio Costa

Rodrigues, Dr. Loiirival Souto, Francisco Sou-

to \ Caetano dc Furln, Francisco de Andra-

de Pereira, Osta Pereira & C, A. Bnptista

Guim.rães, Dnlinlro L. <lc Miranda, Alberto

Joaquim Estcves, Sra. Ferreira Neves. Pedro

Ferreira Neves. Antônio Gomes da Cruz, Miguel

Gomes du Cruz. Osir Fl"'»- ?- *• '"' f,il™

Fernandes Couto. Agostinho 0\ Rodrigues Tor-

re6, jusé Soares, por Josí Ttitter "S O. : João

Chagas Pereira de Brito e senhora. Dr. Be;

Hsnrio Tavorn o família, A. .1. Gnrel fc C,

IVutonlo .I"!-é Garcia o Fernando Pnndi. Adão
i.imn. do Jurnal 1V1 Commrrrio; José Gonçn.1'
re* .U Cunhe. Vnltadnres, Dr. Alfredo Russel,
Altiü" BoH'lli Jnnli.r e famlli. Thileuian Ua-
Deliu Cruz e senhora, Antônio SonculTea de Ul-

Carneiro, Antenor; Marino, Leopoldo da Rosa
Torreão e Uilnrio Gnrjão,

5» anno medico—Anatomia e operações e lhe-
rapeutlca (âs 11 horas)—J0B0 Estanislío Pel-
Voto do Amarante, riinlo Caiado de Castro, Can-
dldo Brum Gaffrée, Beatriz do Amaral, João
Moreira Pinto, Theophilo Moreira Pinto, Joa-
qulm Pereira da Motta e Luiz dc Azeredo So-
dre.

Turma snuplementnr-—João de Souza Campos
Junlor, Paulo Cesir de Andrade, Irineu Mala-
gueta dc. Pontes, Joio Jullo da Silva, Alberto
Veneza sroore, Antônio Americano Brasil, Olym-
pio de Oliveira Chaves c Genesio Pacheco.

5° nnno medico—Clinica cirúrgica (ãs 10 ho-
mb)—'No pavilhão Miguel Couto, do hospital do
Misericórdia—José Pedro de Carvalho Lima, José
Savarese, Alaor líarbosa Nogueira, Joilo Tbeo-
doro Lima, Declo Parreiras, João Baptista Lis-
boa Junlor, Francisco Borges Vieira, Rohcrval
Cordeiro de Fúrias.

Tnrma supplementar—Agenor Menwcal Cam-
pos, Sebastião Ruphael Sebas, Sérgio Augusto
Banhos, Antônio Gavião Gonzaga, Joaquim Gul--
Ihcrmc Moreira Porto, Jnyrás"de Azevedo Vlllns
Bons, Domingos Ribeiro de Oliveira e Silva c
Annibal Bittencourt.

G° unno medica—Hyglene e medicina legal (és
11 horas)—Celso Ferreira Nunes, Rolierl'' Pe-
reira (loa Raulus. JlViiritiuo Muss d9 Àlmctíla,
Krnesto Pentiinaiin. ZHIhIi dê Mornos Martins.
Ftulnln Autran, Mario Augusto de Figueiredo',
Adhciunr Adhennol da Costa, João Pires de Sou-
ea Filho o Antônio Paviío Martins.

Turma rapplemçntur — Arlstoles Luiz Dins.
Lourenço Ottonl Porio. -Kdm-ar Silveira, Plínio
Maciel Monteiro, Oscar dos Santos Pimentel,
Carollno Ribeiro Moura, Manoel Estcves Ottoni.
Gilberto Goulart, Theohaldo Tótleodsl e Ernesto
Crfsulntna Paránbõs;

f," anuo medico—Clinlen medica (ús 10 horas)
—Waldemar Leito. Paulo Fortes de Oliveira, Os-
enr Augusto Viiuz«lla. Alhluo Surtori, Deraldo
Rodrigues Jordão Júnior, José Piedade dn Silva
Pontes, Armando Fertinndes Lima. Francisco
T. da Silva Roehu. Miguel Covello Júnior, Mu-
simiaDO 1-Vrraz ile .Souza.

Turma supplementar—Antônio Freitas Carva-
lho. Waldemar Peckolt. GabrH Pinheiro Fi-
giicircdo, Francisco Perrouc. Manoel Nogueira
SiTrii, José de Azevedo Macedo, MHrio de Cut»

Ail.vslo Vieira de Almeida Rumos.
Tiinuu supplementnr — Autenor Dantus Fia-

lho, Antônio Antonelll He Castro Bezerra*, An-
ttrulo Augusto de Sulina Ilandelra, Autonio Car-
valho (íuimuriíes e Antouio Vllllétút ile fíeahra.

Os alumnos que faltaram d prova escripta
da 'cadeira de pratica do processo civil o com-
nierclnl serão cliamndos ft mesma hora.

As inscripçSes terminam 110 din ÜO, As O ho-
ras da tarde*

As provas eseiiptas do segundo anno come-
çarfio no dia 27, ils 15 horas.

As provas escrlptas do primeiro e do tercei-
ro anuo começarão no diu 1» de dezembro e
ns dn quarto nnno no dia 4, também do de-
zenihro.

Realizam-se hoje os seguintes exames, na
Escola Nacional de Bellas Artes:

Desenho geométrico (1» serie do curso geral),
prova prulicn-orul, As 14 horas.

Geometria descrlptiva (2a serie do curso ge-
ral), prova pratica, fls 11 horas.

S3o convidados a comparecer todos os can-
dldatos Inscriptos.. ....'..-

Na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro,
amanhã, fis 11, horas, continuarão as provas
graphieas dc desenhos de aguadas, topographlco,
cartographlco o dc estradas:

*
Hoje, &s 5 horas, serão chumndos a exume

de arte do dizer, os alumnos do 1' nnnò da
Escola Dramática Municipal.

Encerram-se amanhã, ís 15 horns, ns Inseri-
pçOes para os exames da Academia de ¦Àltoa
Estudos, devendo, depois de amanhã, ãs 17 ho-
,ras, ser sorteados os pontos para a prova es-
cripta da 1» cadeira (direito-civil), tle que 6
professor o Dr. Alfredo Bernardes du Silva.

*
Hoje, fis 10 horus, reunem-se ú rua do Ro-

snrio n. 102, os antigos nluninos das tiirnm
lecionadas pelo Dr. Nerval de Gouveia, no Col-
leglo redro II.

No próximo dia 20 do correule, realizn-se a
festa do encerramento das aulns mu ICseoln Vis-
conde de Ouro Troto, A rua Frei Cnnoon nu-
mero 200, sob a direcção da professora 1>. Ma-
riu Luiza Dcsrny.

Consta o progmmmn de discursos e recitaII-
vos pelos alumnos, havendo dlstiiliiiicão do me-
dnlhns de prata e bronze nos que muls se dis-
tlnpuirani nos estudos.

A essa festa comparecerão o Dr. Azevedo
Sodré, prefeito do Distrietó Federal; Dr. Afrn-
nio Peixoto, director du luturuccão publico, e'.
o conde dc Affonso Celso, 'filho do visconde do
Ouro Troto, o patrono da escola. ¦

¦ 

* 

-

A commcmoraqão da data de 10 de novembro,
realizada na 0» escola mixta do 0° distrietó,
sob o magistério da professora onthodratica Ze-
Iluda Rodrigues Gonçalves, foi digna dc nota.

Ao melo dia foi hasteado o pavilhão brasl-
lelro, e em seguidn, entoado o hymno de sau-
dação A bandeira, cantado por cento e tantas
crianças, acompanhadas pela pianista D. Hilda
Dlns dc Pinho..

Apés o hymno c conservados os alumnos cm
rigorosa formn, a directora fel-os conhecer a

Justa homenagem do din, e tiveram os presen-
te3 oceasião de ouvir poesias declamadas pelas
alnmnas do 4», 5» c 0» annos.

Foram multo opplandidas au poesias dc Alt-

pio Bandeira e Adherbal Ac Carvalho, ambas
saudações oo symbolo augusto da Pátria.

Dmà alumna do 0" anno fez brilhante alio-
ciição ao Brasil, que tem por divisa o pendão
aurl-verde.

Depois <lc um programma singelo, mas ai-
lnslvo, terminou n commemoração A bandeira.

Liga da Defesa Nacional
A Liga -ua Deifesa Nacional rece-

beu mais as adliesões dos Srs. depu-
tados llldeíonso 

" Pinto, Alberto de
A'breu e Camillo Prates, Dr. Antônio
Austregesilo, e da Associação dos
Emipragados no Commercio.

 O Club de Regatas Boqueirão
do Passeio convidou a liga a fazer-se
repnesentar nas suas festas do dia
26 do corrente. Comparecerá o Dr.
Miguel Caimon, quo também repre-
sentará a instituição na conferência
¦de hoje. do Dr. Lima 'Minde-llo, no
Club Militar.

A Associação Bahiana de Esco-
teiros participou que inscreveu o no-
me do Dr. Miguel Calmon na lista
dos seus sócios bemteitores.

O almirante Alexandrino de
Alencar dirigiu ao Dr. Joaquim
Ozorio, secretarie da liga, a seguinte
carta:"E' ainda sc-b a mais grata im-
pressão que venho agradecer á Liga
d«. Defesa Nacional o ter-se feito in-
terprete, ptlla palavra eloqüente do
Dr. Miguel Calmon Du Pin e Almei-
da, dos sentimentos de alto patriotis-
mo com que a alma brasileira vibrou
na solemnidade do juramento á Ban-
deira.

Estou certo de que o movimento,
agora iniciado, e animado por tão
nobres idéas, trará, em futuro pro-
ximo, á nossa Pátria, a segulança de
uma tranqüilidade firmada no amor
dos seus filhos á nossa Bandeira.

Pedindo que torneis extemivq a
todos os membros da Liga da Defesa
Nacional o meu sincero reconheci-
mento. pe(;o a V. Ex. aceitar os pro-
te^to* dr »*,¦•* estima e consideração.'*

~5
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TÜRE
DERIVE CLUB.

Para a corrida de domingo proxi-
iriò, no hjppodvomo de Itamaraty,

¦ j-itô-i organizado hontem o seguinte

lirogrammu: . .„„
Pareô "Seis de Marco" — L600

metros — 1:200$000 — Dynamite,
Dlamaiit, Dieta.?, ura, Estilhaço, Do-
nau e Escopeta.

Pareô ••Itamaraty" — LGO!) metros
1:2005000 — Majestic, Zelle, Trun-

fo Jagunço, Maipü e Dionéa.
Pareô "Progresso" — 1.009 metros

1:200$000 — Favorito, Cangussú,
Camèlia, Dlctadura; Estillete e Pa-
trono.

Pareô "Velocidade" — 1.500 me-
tros — 1:2005000 •-» Vanguarda,
Palia; Espanador, Bal Ma* Histórico
o Davi.es.

Páreo "Dr. Frontin" — 1.700 me-
tros — UG005000 — Guido .Spano,
Marvellous, Parado, Joffre, Monte
Christo e Atlas.

Pareô "Grande Prêmio Emulação"
1.700 metros — 3:0005000 — Ar-

gontihb, Battery, Ornatinho, Pegaso,
Pontct Canet, Sultão e Picrrot.

Pareô "Suppleinentar" — 1.C09
metros — 1:2005000 — Meduza, Vol-
taire, Yvonette, Merry Bay e Pall-
niPira.

Pareô "Dezesete de Setembro" —
1.C09 metros — 1:500$000 — Fia-
jnengo, Stromboli, Scamp e Insígnia.

FOOT-BALL
MGA MKTROPOLITANA ^

/

Reunião dn comiriissüo de foot-ball
da 3a divisão

A commissão de foot-ball da ter-
ceira divisão, em ultimareunião, re-
solveu escalar os seguintes refereee
para os Jogos de domingo, 26 do cor-
rente:

S. C. Brasil versus Icarahy— 1°°
"teams".Edgard Vieira; 200 "teame",
Arthur Serra Pinto.

Paladino versus Pare Royal—' 1"
¦'teams",Ernani Jopper; 2°° "teams",

Plínio do Carvalho.

OS JOGOS DE DOMINGO

Para domingo próximo a tabela
dos jogos da 1" divisão da Liga Me-
tropolitana marca os seguintes en-
centros:

Fluminense versus Botafogo, no
"ground" do primeiro, á rua Guana-
bara.

America versus Bangú, no campo
da rua Campos Salles.

Além desses encontros faltam,para
terminação do presente campeonato,
cuja victoria jfl está assegurada ao
America F. C, ser jogados única-
mente dois "malclies".

Esses "matchs'' são:
Domingo, 3 de dezembro:
Fluminense versus Andarahy.
Dia 8:
Fluminense versus Flamengo —

"match" que foi annulado em virtu-
de de invasão do campo.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DK
•SPORTS

A secretaria, desta federação en-
viou a suas filiadas o seguinte offi-
cio: '¦•:¦•:¦¦¦ 

'¦•
"Sr. presidente—De ordem do Sr.

presidente, coinmunico-vos que mo
dia 5 do dezembro próximo, ás 20 1|2
horas, se reunirá a assembléa geral
extraordinária para a approvaçã» de-
íi-nitiva dos estatutos e instalação da
Confederação Brasileira de Deepor-
tos, de accordo com as bases para a
unificação do sport nacional, assi-
gnadas em 21 de junho próximo pas-
sado, na residência de S. Ex. o Sr.
Dr. Lauro Miiller.

Paia tomar parte nessa assembléa,
a qual nenhuma das sociedades fe-
deradas deverá deixar de, enviar re-
prcse.nt-a.ntes, essa federação se ser-
virá dsignar tres delegados, munin-
do-os dos necessários poderes.

Cordiaes saudações — Ubaldo Lo-
bo, 1" secretario."

UMA EXPLICAÇÃO

Do Sr. A. Miranda, presidente da
commissão de syndicancla, recebe-
mos uma carta, na qual este Sr. ex-
plica qual a razão por que as infor-
macões que nos dera 6obre a appro-

vacão do "match" America Flumi-
nense não se verificaram.

E' que, como o America joga do-
mingo, e por isso tem necessidade de
seu "player" Hároldó Domimgues, c
emquanto não fosse resolvido sobre
a sua residência, não poderia se uti-
lizar delle. attendendo a essa circum-
stancla, .a commissão de syndicancla
resolveu \é reunir extraordinária-
mente na segunda-feira, afim de que
a commissão de "foot-ball" pudesse,
approvar o "match" na sessão de ter-
ca-feirá; e assim ficasse officialmen-
te estabelecida a residência do Sr.
Haroldo Domingues.

VU BOATO

Em uma conversa entre "fl?01",1"

men", ouvimos que o Pnyssandú A.
C .não aceitou a proposta de fusão
apresentada pelo Fluminense F. U,
por ter o C. R. do Flamengo offere-
cido maiores vantagens, caso o Fay-
sámidú viesse a fazer a fusão com
sllè-s

Os "sportmen" que conversavam
sobre este assumpto tinham como
certa a fusão do Paysandu com o
Flamengo.

S. O. CrURUPATTY

Consta que a eleven do sympathioo
club alvl-rubro reapparecera baetan-
te modificada.

Pelo que pudemos apurar seia a se-
guinte a constituição do temível team
infantil.

Ramos
Joel — Severo

Britz •— Bituca — Quincas
Zezê — Buchan—Chico (eap.)—Nilo

— Paulinho.

BOTAFOGO F. CLUB

Segunda assembléa geral ordinária
em primeira convocação

São convidados os Srs. sócios a, se
reunirem em assembléa geral ordl-
naria na próxima sexta-feira, 24 do
corrente, ãs 8 1|2 da noite.

Ordem do dia: a) leitura, discussão
e approvação da acta da assembléa
anterior; b) leitura e discussão do
parecer do conselho fiscal; ' c) posse
da nova -directoria; d) interesses ge-
raes do club.

Secretaria. 20 de novembro do 1916
— -Silverio Barbosa, 2o secretario.

HX1MAYTA' FOOT-BALL CLUB

.Sabemos de fonte official quo este
prospero o valoroso centro de sports
não se conformou com a sua derrota
de ""x2-, infligida pelo .Serrano Foot
Bali Club, da bella cidade de Petro-
polis, deliberando então sua directo-
ria convidar novamente o team vi-
ctorioso.

O dia será em breve annunciado.

AMERICA F. O.

•Hoje, ás 10 horas, haverá no
gròurid do Fluminense trenó entre
os 1"" teams deste e do America.

O capitão do America, pede, por
nosso intermédio, o comparecimento
de todos os seus jogadores de 1" e 2o
teams, o mais tardar até as 15 1|2
horas, no campo da rua Campos
Salles.

FLUMINENSE F. O.

Realiza-se hoje, á tarde, ¦ no
"groumid" da rua Guanabara, um
"imatch-training" entre o Io "team"
desse club e o do America F. C.

Estão escalados os seguintes joga-
dores paira tomarem parte mo jogo.

—ReaKioa-sè hoje, á noite,, no
"rink" desse club, mais uma secção
d-e patinação.

Como das outras vezes, só terão iinr
gresso os sócios e suas fanviilias.

A SESSÃO DE HONTEM DA MGA

Reuniu-se hontem, em sessão, o
conselho superior da liga, que resol-
veu approvar o parecer da cormmis-
são de informações, relativo á pro-
posta apresentada pelo representante
do Villa Isabel, mandando augmen-
tar para 10 o numero de clubs em
caída divisão, e o parecer da commis-
são de informações mandava que a
proposta fosse enviada á òomimlssap
de estatutos.

O Sr. -Marcondes Ferraz, represen-
tanto do Flumirii.énse, apresentou o
seguinte projecto-:

Considerando que os sócios de
clubs filiados são ju.risdicionados da
Liga Metropolitana, sob o ponto de
vista sportivo;

Considerando que os estatutos de-
terminam que os clubs são obrigados
a coimmunicar á liga as penalidades
¦impostas aos seus associados;

Considerando, fatalmente, que não
só paira os effeitos de uma syndican-
cia fácil, rápida o efficaz, como tam-
bem para que a liga possa ter o con-
curso dos seus jurisdícionaãos, o que
lihe permlt-tiríi fazer o recenseameivto
sportivo official do Districto Federal.

O conselho superior resolve:
Art. Io. Ficam os clubs filiados

obrigaldos á fornecer á secretaria da
liga os mames dc seus associados, com
os seguintes característicos: nome,
idade, resMoiWüa e profissão.

Art. 2". A secretaria fornecerá á re-
quisição dos clubs os impressos neces-
sarios a este registro.

LAWN-TENNIS.
FLUMINENSE F. O.

Damos abaixo uma tabçla demon-
atrativa dos resultados verificados
até á presente data, no torneio intimo
promovido por este club, entre seus
associados.

Men's Single (Hundicap).
Io encontro — J. Coimbra e Br//

Bandeira; vencedor, J. Coimbra.
2o — Eiiiz Bartholomeu e Oswalldo

Gomes; vencedor, Luiz Bartholomeu.
3» — Mendes Campos c C. Crui-

cksanck; vencedor, C. Cruickshanck.
4° — Joaquim Oliveira e G. Jop-

pert; vencedor, G. Joppert.-
5 — ,1. Bello ,e G. Prechel; vence-

dor, J. Bollo.
0" — M. Dultra e Joel -Servio; ven-

cedor, Joel Servio.
70 — Thomaz Faria e H. Sthamer;

vencedor, Thomaz Faria.
8° — Jair Roxo e 11. Mendonça;

vencedor, H. Mendonça.
9o — Stanley Hime e H. Filgueiras;

vencedor, Stanley Hime.
10 — Roy Peterspn .e F. Loup; ven-

cedor Roy Peterson.
11 — J. Coimbra e L. Bartholomeu;

vencedor, Luiz Bartholomeu.
12 — G. Joppert e J. Bello; ven-

cedor, J. Bello.
13 — JoeS Servio .e Thomaz Faria;

vencedor, Thomaz Faria.
14 — s. Mime e Roy Peterspn;

vencedor, Roy Peterson.
15 — C- Cruickshanck e J. Bello;

vencedor, C. Cruickshanck.
IU — Thomaz Faria c H Mendon.

çâ; vencedor II. Mendonça.
17 — L. Bartholomeu e C. Crui-

ckshanck; vencedor, C. Cruickshanck.
Ainda 'falta se realizar o 18 encon-

tro e a fina! dó torneio.
O 18 encontro será jogado entre

H. Mendonça e Roy Peterwn, e a
final, .entre o vencedor ideste encontro
e C. Cruickshanck.

Amanhã daremos as tabelas de
Men's Single (scratch), e Men's Dou-
bles (handicap).

jil: diversas crianças vestidas a caracter
cantarão c dansarão fados çiortiiguczeá.

O JarrVm Zoológico; actualmente mui-
to concorrido, devido aos novos hospe-
des, entre os quaes a. terrível onça pre-
ta, terá uma enorme conciirrenoia.

<íQ)^-C^—

INSTRUCÇÃO MILITAR
Por iniciativa do Centro -Cívico Sete de

Setembro, haverá no dia 10 de dezembro
um raid entre alumnos dos collegios mili-
tarizados.

A .mancha de resistência terá inicio tia
sede do centro c ponto terminal no Jar-
diin Zoológico.

. EETEETAS
! Tocarão hoje as seguintes ban-

das de musica:
•No Pavilhão do Regatas, a do

corpo dc marinheiros .nacionaes; na
praça Affonso Penna, a 'da Escola de
Menores Abandonados, o no campo
de S. Christovão, a do corpo de bom-
beiros.

r

PUOUfit
Marinha.
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José da Silva Araújo, -morador na ruà
do Cãttete vi. 209, queixa-se que, andando
a vender sorvete 110 dia 15 rio corrente,
fora .preso c espancado pelo guarda ei-
cil, cm caminho para a fí''1 delittgácia, onde
sem motivo justificado o conservaram 110
xadrez, sem tratar dos ferimentos fei-
tos pelo guarda, até ante-hontem.

—Ao. inspector escolar, que superinten-
dc os trabalhos na zona a que pertence 11
rua Coronel Borj:. -Reis, no Engenho de
Dentro, apresentamos a seguinte rccla-
mação quê nos trouxeram: a .directora da
escola mixta naquclla rua expulsou a me- ! rai retorimítlo Antonjõ IgÜnclo de Albuquerque
nina Emilia Ferreira, porque a mãi não 

' 
Xavier; duas dc terceira elusse, puni desconto

pôde preparal-a liara a; festa de cinema- | uo oxerclélo, desta capital (dé 11 eidude de Bugí,
tographo, que se realizaria 110 dia 15 do."" 1" sõrgentq-.dp íl" coi-no de Irem Hermes
corrente. E' uma viólchcia ç aibitrarie- j fpntnrui desta ;cnpltnl n PoHp Alegre o de

Rcune-se na auditoria getal, amanha, fis 2
horas, o conselho de guerra a que responde o
mecânico naval de 2» classe Álvaro de Araújo
Miranda; do qual c presidente o capltiío-tcneutc
Eullno do Rosário Cardoso, e silo juizes os pri-
uielros-ltcnentes Eurleo Correia de Mello, phar-
maceutlco Egas Monlz Barreto de Menezes e
Arugilo e os 2«» tenentes Álvaro Hecpshei-, cn-
geiiUeiro-niueUlulstu Antônio de Magalhães Ma-
cedo e conimlEsario Joaquim Capristrano da
Costu, ,

Guerra.
Do boletim do departamento do pessoal consta

o seguinte:
Dispensa do servlgu — Declara o Sr. mlnlátro

que concede liu dias dó dispensa do serviço uo
coronel da arma de Infauterln Felicluuo lleu-
jamln de Souza Aguiar.

Permissões — Pelo Sr. ministro foram conce-
dldas as seguintes permissões: (ío 2» tenente
Antônio Gomes dos Santos, que se recolha 110
C° grupo de oliuzes, para Ir u Porto Alegre,
podendo ali deniorav-se 30 dias e para ir a Ba-
hla, ondo poderá demorar-se 00 dias ao capltüo
do Du" batalhão de taijadoivs Octaviano do
Brito.

Transterencins — Por esta chefia, 6ão tran-
sferidos: ¦

Do 50» para o 49° batalhão dc caçadores,
o anspeçada Camlllo Felix da Silva; do 05°
batalhão de caçadores, para a 4» companhia do
infanteria o soldado Gelzer Nunes de Carvalho,
c a bem da disciplina, para u 0' região, os
soldados Marciano Antônio Rezende da Silva,
do ii0 regimento do Infanteria, c Eloy José dos
Tavares de Lima, Roberto Gratz c Francisco
Santos, João Guilherme de Oliveira, Severino
1'erelrn Feitosa, todos do 1° regimento de ar-
tilherla.

Passagens — Pelo Sr. ministro foram con-
cedidas ns. scgiilntca passagens: umn de pri-
meira classe, do Recife a esta capital, niediun-
Ia desconto dentro de corrente anno, ao gene-

officio n. 2.tOS, 1I0 IS do corre»!
mando do citado riigiincilto,

Instructor — Nomeio lusti-uctor do tiro ml-
mero 240 (Ilha do Governador), ò 2» teuenté
Corlolano de Andrade, que serve â disposição
deste còmniautio.

Dispensa do serviço — Concedo lõ dias dc
dispensa do serviço de escala ao 2» tenente
dentista Benjamin Constaut Neves Gonzaga,
quo serve na Villa Militar.

Reservista — O serviço de administração
forneça passagem no reservista João Francisco
do Nascimento, do S» regimento de lnfanterla,
que vai para Sergipe.

Petição despachada — Por este commnndo,
cm data do hoje: anspeçada do ti«" de caçadores
João da Motta Silveira, pedindo engajamento
paru o :i° corpo de trem — Sim.

— Serviço para hoje:
- Offlclal do dia ü guarnição, capitilo Pedro
Ohrysol Fernandes Brasil, do 3» regimento de
lnfanterla;

Dia ao posto medico du Villa, capltão-medico
Dr. Leopoldo Felix de Souza, do 3» regimento
do infanteria;

Dia ao quartel-general da . divisão, . 2» sar-
gento Thiugo Alves da Silva;

A lia brigada darfi as guardas do Ministério
da Guerra o Hospital Central, patrulha a dis-
pòsiçito do offlelal de dia o os cornetelros para
o Collegio Militar o esto quartel-general;

A ü» brigada darã as guardas dos palácios
do Callete e Guanabara,"patrulhas para o novo
arsenal e intendencla e uma ordenança para a
divisão:

A 4" brigada dará o offlclal para ronda e
quatro ordena ças.

uniforme, 5°.

Brigada policial.
Serviço para hoje:
Superior de dia, capitão Arthur Soares;
Official de dia.fi brigada, nlfercs Salnt-Clnii-;
Auxiliar do offlclal de dia ft brigada, sargen-

to Clilgnnll;
Medico dc dia,- capitão Dr. Frota;
Interno, alteres honorário Kuout;

Dia 11 pharncicla, nlfercs pharmaccutlco
Aguiar; pratico,- Amnldo;

Dia ao gabinete odontologico, clmrgtao-dcn-
tlstn Soyão Moraes;

Uniforme, li».

Se V. Ex. não tem visi-
iado, ultimamente, a €M*>

PIRETÂftew visitaí-a.
Com isso nada perderá,

antes lucrara muito, vendo
o seu sortimento e salien-
do os seus preços.
34, PÜÃÇã Ti-

 Monsenhor; Antônio Alves Ferreira ilua
Santos, digno vigário geral desta nrchldlocese,
não dará audiência hoje, como 0 de cdst,niiie.

 Acham-se fi disposição do Rçvmo. ciclo,
na secretario da Câmara Ecçloslnstlcii, ks fo-
lhluhas eccleslastlcas para o anno vindouro.

cwanaanjiww)

S£5ãê£t3S&

Grêmio dos Mucliinistas <la Mtiri-
nliu Civil.

Haverá hoje sessão de directoria, ns 211 ho-
ras, para tratar Ue assumpto du máxima inc
portancia;

Centro dos Opernvlos Munnoristüs.

Reuue-se hoje cm sessão a directoria de.sti
nggremtação, afim de tratar de importantes as
suniptos.

dade taes que nos custa acreditar.
f3f»r *T^**».*JJ^**Tl*S=.-l-t-^.-B^.*P'^^

•Marcos
Vidal—Netto

Uu.is—Oswaldo—Honorio
Celso — Couto — Raul — Baptista—

Ernani

Reservais—Costa; Affonso, Joaouiim,
Waldemar, Sylvio Netto, Mano e Gon-
zaga .Tumiior.

O 2o "team" trepara contrai o 2° do
America, ao campo tia rua Campos
Salles.

SECÇÃO INFANTHi

Pede-nos a directoria do Flunrínen-
se que com.muniquemos aos sócios
desta seceão que, .devido ao calor ex-
cessívo, íica.m suaponsos os "trai-
ni.ngs" até a -pnosimai temporada.

Q

1 UlityiJCS Mil M uw tu»'.« >¦•» \-V7~- " '
sspacho exarado 110 reqúermiento

o; Sri. Silvicf Bbtiin Paes Leme

A secretaria recebeu os laudos <le 2"
inspeccão de saude a que .sc .sujeitaram

os enisiregàdos Aííiértò- Fernandes Gomes
e Garfos da Sólva Bastos. , .

•' Nfio podem ser attciid.i.aos, a vista
das informações da âirei.torsa da e.stra.J.a 

"

foi o d
e.m (|iie „ ......... .
e outro*, sólicita-i-ain dó Ministério ida Via-
cão a .parada dos trens XI' 1 e NP 2 em
iodas as estações no trcôlio de Barra do
Piraiiy a Kezeíde- e, beám assim, -a

fiicaçãò do horário dos . tvin
MP 2. ... .

" Dir.ija-se qpportunanicnle ao il.ini-s-
terio da' i4ztiiüa",foi o dcãpaclio que Uye
o réçiticiümenib do continuo da 6a di.-isao

modi-
MP 1 é

HOCKEY
MME HOCKEY CLUB

Haverá lro.1e, ás 23 lioras, em
ponto, no -'ground" do Park Leme, o
2o "trainlng" do Leme Hockey Club.

A directoria (pede, ipor nosso inter-
médio, o comparecimento de todos os
"pleyers" á hora marcada.

¦i. ai» o.

Jardim Zoológico
No próximo domingo haverá, no Jardim

Zoológico, um bello festival cm beneficio
dos pobres da freguezia do 'Espirito

Santo. '
As crianças encontrarão varias attra-

cções e um magnifico cspeotac-ulo infan-

-\ir»usto Moreira Zebrai, -pedindo avertia

ção na sua fé de officio dó tempo em que
serviu na Repartição .Gerai dos Telcgra-

phos. .
— Pela direciona foram despachados

os (següint-és i-ec|tiérimcsi.tos:
-Iniiocêncab josé Ribeiro — Arcliivc-se;
Alceu de Lellis — Deferido, de accor-

do com 11 informação;
Oclorico S. Gomes — Concedo o tran-

sporte pela tabela 14;
Rubens -Cordoville — Certiftque-se;
João Revellot — Certifique-se;
Jacintho Caetano da Silva — Certili-

qfic-se; .
¦Gaspar José Vieira — Certifique-se;
Gastão de Azamluiia — Indeferido;
Règtoaldo de Almeida — Ccrli.f.iciue-se;
.Porfirio Francisco 'Caetano — Certifi-

quo-se; : ...
Álvaro Lopes Ferraz; — Ccrtefique-se o

que constar: .
Antônio -Castello — Tndefer-ido;
•Diniz Antônio da Silveira Filho —- In-

deferido; T .
iRaúl -Machado Coelho Junior — Inde-

ferido;
Associação Athlel.ica Caçapavensc —U

assumpto já está ha muito resolvido, sen-
do, porém; indispensável para cada via-
Rem pedido feilo em requerimento com
a necessária antecedência.

1'orlo Alegre II cidade do-Kl» (Irande, parada
dn ütildado a qtie pertence, no ü" teüeuté An-
tunli" (limes dos Santos e Sua família, o duas
dt4 terceira clusge, por cniitii ilõ JíliiIaioVlo da
Oinirru,- tiéattV capital alé (.'ocanibá, para duas
pessoas da familia 1 do mii-ico do V.l" reglinenlo
do infanteria .losú Rumos da Silva.

nesllgamento y— E' desligado de addldo dcsle
departamento, afim de seguir a seu destino, o
capitão Intendente felix- de Sã Laranjeiras.

Offlelal posto (l disposição — De ordem do
Sr. ministro, 6 posto & disposição do connnua-
líaiite da U» região, o çoranòl do Q. S. de In-
fanterla João de I.'lguelceilo llocha, quo por
tal motivo 6 desligado Besto, departamento o
devora seguir com urgência a esse destino;

Irispcccüo de samJe — Solicito do general
director ílc sinidc rtn gttorrn provi(IçiícIuíí nn sftii-
lido d" ser Inspccelonndo por conclusão de 11-
çonça o eapilão Inlcndcale flnldlno Jacintho
ifernundes, ipie Hojo se nprcsõntou.

.Auxiliar dc escripta — 1'assa n empregado
ua C 2, como auxiliar de escripta, o 2» sar-
gento nggregado 110 

"l" 
regimento de lnfanterla

Jllguel Comes da Costa Meira.
neclaracão — neclara-so (ú/o se chama Emy-

gdlo JosC Itilielro e não como publicou o bole-
tini de lioutein, o 2" tenente transferido do -1"
pnr.a o 2» regimento do civullaria.

Ofriolal posto fi disposição — H1 posto ft dis-
posição do .general director da directoria da
administração da guerra o eapilão Intendente
Felix de Sã l.arsnjclras.

— Do boletim da 5» região:
Reunião dõ coiísèll.o —• Itôuno-so amanhã,

ís 12 horas, na sala do serviço do justiça desta
região, o conselho do guerra a (jue respondo o
réo soldado .Toco Francisco da Sllvn, de que
são juízos: capitães Cândido Cnrollno Chaves,
Alberto Eduardo liacker, Ia" tenentes rompeu
Horaelo da Cosia, Plntnrcuo Soares Cnluiiy,
José dn Silva Barbosa, medico Dr. Virgílio
Ovidio rcreira (ía Costa, todos do 1» reglmeii-
to de nrlllheria; e depois do nnianb.t, 24, no
mesmo local e ds mesmas horas, o a que re-
sponde o rOÒ cabo JosC Dantas da Sllvn, do
1» regimento de nrtllheria, e do qual são jul-
aos: major rta.vmunilo Tinto Scidle, capitão
^flgllel de.Oliveira Carneiro, Io" tenentes João
Cândido Pereira de Castro Junior, João Baptista
llascarenlins de Moraes, riutarcho Caluby e
JosC domes Carneiro.

Officiaes üddtdos — Deixam de ser desliga-
dos de nddldos ao íl" regimento do lnfanterla o
tenente-coronel Nqrbòrto Augusto Vlllas Boas
e capitão Herminlo Castello Branco, este por
fazer parte de um conselho de guerra o aquel-
le por se achar confeccionando o relatório do 8°
batalhão, do qual era cnmnvindnnte, relativo íis
manobras realizadas ultimamente; conforme o

^l^^H^^iB^^HaH^iHaBni^Mi«Ma

OEM1TEUIO
Du
S. FKANCISCO XAVIV.I»

Citllicdval Metropolitana, v

A|iós 11 niis»a do curato, que serfi rezada ãs
8 liorns, ficurã cm exposição o Santíssimo Sa-
crainento, de accordo com o uinndnmculo "prO-

piuv" ohi visor.
O encerramento serã. procedido ãs 15 lioras,

com ladainha, preces pela paz e benção ao Son-
llsslmn Sacramento.

Nossa Senliorn da Perdia, em Ni.
tlieroy.

Domingo' próximo, srrão encerradas ns festas
levadas a çfíoiio na capela de Nossa Senliora
da Penha, sita no morro da Armação (Ponta
du Areia, Nittieroy)..

A Bolehuildndo eoiistnra do missa festiva, com
a assistência da Ivmondndo Incorporada e rc-
vestida de suas InsIgniilS o animados festejos-
externos, com musica, leilão o fogos.

Éxpetiièhtò do an cbis.iiulo.

Despachos de ante-hontem:
Custodio Manoel BerelriL-e Custodia Rosa;

Oswaldo Gonçalves de Castro Saldanha 0 Loura
Oliva da Fólisocn — Como pedeiii.

Iios|inchos de hontem:
Eduardo Cardoso Leal o Alice Leito Saraiva

— Como pedem. Devem liab!lllar-se perante
o parodio.

Irmandade do Nossa Senhora ila Conceição do
Andarahy Pequeno — Como pede, sercatis scr-
vendia i

JosC P. Alvares e Maria Esperança Souto
Comes, Octavlo de Almeida (lama e Maria Prn-
dei .Ribas, José Machado da Itocha e ZÍldH Pe-
reira da Fonseca, Hilário de Sã Barbosa e Mer-
cedes Bezerra CiivaWantl, Manoel JosC du Cunha
e Carollna ElgBOlrèdo du' Cunha, Manoel Ciou-
çalves Comes e Angela Rosa de Jesus, Joaquim
Maria Rodrigues Conde o Eullnn Massuu,'. Au-
gusto JosC dos Saulos e Maria Alves, Álvaro
JosC da Silva e Jovina Maria da Silva, c Ve-
neravel Confraria dos Murtyres S. C.onçnlo
Garcia o S. Jorge — Como pedem.

Passou-se provisão no monsenhor Francisco
Xavier dn Cunha para continuar como vigário
da freguezia dc Nossa Souhuru da 1'icdade, por
uin anuo.'

Diversas.

Haverá boje, nn malrlz do Santa Rita, In-
strucção popular fis Íil horas, paru todas as
pessoas.

Eudoxia Iglezias Mercedes, Ot «mios, viuva
Asylo S. Luiz; uVbbad Cnlorge, 3B anuos, sol-
telro, rua Senhor dos 1'assos u. 21)4; Nelson,
filho do Maria Nazareth, tres dlus, travessa
Soares da Costu sem numero; Suriih Comes,
filha do Manoel Augusto Oomes, dois nijiin;,
run Barão de fetropolís 11. 20S; lvelle, filha
de Adelino Costu, dltu mezes, rua do ¦Itey.einlo

ri. 100; JosC, filho do Vllal D. Manpies PI-
res, oito mezes, rua Vinte ctjiialro dú iililò
11. 2-12; .Maria Carmina, filha de Ilaiiilão .Mo-
reiru .Martins, sete mezes, rua Paysan.lil nu-
nlero 1(11), casa' II; Rosa, filha de Manuel Al-
ves Ribeiro Sobrinho, oito mezes, rua Tlieo-
libro dá Silva 11. 032; Maria Leal, 78 nniins,
viuva; rua I>. Anna Nery 11. 202; Manoel

Thlngri. Fcnelra do Rezende, (IS'annos. ciisãdo,
rua jíiienos Áj-res 11. 314; Waldcniar, filho .le
Josíí B. Telxoiru, 11 mezes, rua Mariz o Bar-
ros 11. .".1)1; Turiliio Ferreira Chaves, 211 en-
ms, "solteiro, rua Eleone de Almeida li, HO I
Hilda,-filha do Maria Comes, sele aimos, ria
.Moraes e Silva 11. 8; Octavlo, ein nozes
run Visconde dc Itninnraty n. 101, e Luiza Ta-
veira, 20 aunos, solteira, rua Arlstidos Lobo
11. 31.

CEMITÉRIO DA PENITENCIA

Jorge fluilhermc de Souza Aroius, 2-1 annos,
solteiro, Hospício dos Alienados.

CEMITÉRIO DE S. FRANCISCO PE
PAULA

Euzebio Femaudes da Silva Vianna, (II annu-,
casado, rua Conselheiro Pereira Franco nume-
ro 100. '••

CEMITÉRIO DE S. JOÃO BAPTISTA

Feto. íllho de Manoel Adriano de Casln.,
nove mezes, Santa Casa; Maria, 

'filha 
de Ma-

noel Saulos. quatro dias, run Senador Oela-
vianrt n. 100; Farnclsca da Silva Mello, 08
annos, viuva, rua Senador Vergueiro numero
137; Cecília, filha de Bcnedleta Maria da Con-
ocloSÒ, 10 mezes, avenida Maria Clara n, 103:
Jurema, filha de Manoel Vedro' Teixeira, dois
aunos, ladeira do Sanla Tlierezn n. 33: Al-
varo, filho dc Arnaldo Poimafort, tres anuos,
Alto da Villa Rlcu.n. 1; Amélia, filha de ijel-
larmina O. de Souza, sele mezes",- avenida.
Atlântica n. 270; Ollvia Ramos Scnbr.i, 27
nnnos, cnsada, rua Conselheiro Pereira da Sil-
va n. 342, casa n. S; Oisoldii, filha de J.11U
Mendes, um anuo, rua Fernandes Guimarães
n. 01, casa II, o Francisco G. Bastos, 42 uu-
nos, solteiro, necrotério da policia.

sl **

RIO, 2.; dc novembro dc 1916.

NOTICIAS niVEUSAS

soberanos regularam hontem sem
movimento, tendo fechado com com

2.$ vendedores a 2i$ioo

Os
íliair.
copradorc
e 21 $200.,\s letras do Thesouro cotaivam-se
tom os descontos lie 4 a 6 o|o comprado-
res, sem vendedores.

Alfândega.
A tliesouraria- arrecadou hontem a ren-

da de 252:267$58s, sendo 101 :2ii$426 em
c 151 :o50$iso cm .papel.

¦ Dc 1 a 22' do corrente a renda arreca-
dn-.la importou cm 3.935:688$í 10 e em
igual periodo <lo anno passado em reis
3.29,-;: 706$ 128, sendo a difíerença a
maior, 110 corrente anno, de 641 :g82$682.

ÁsSemWéas geraes:

Moinho Santa Cruz, ás 14 horas de 27,
para contas e eleições.

Industrial Santo Ignacio, tia 13 ho-
ras dc 29, para conhecerem o estado da
liquidação.

Dezembro:
Brasileira de Lácticinios, ás 14 horas

de 4, para contas e eleições.

Dividendos.

Caixa Geral das Familias, desde Já, o
lividéndo de io$ por acção.

Müller cS* C, desde já, o 'l* divi-
dendo.

A Siri America, desde ja, o 36o di-
videndo.

Juros.
America Fabril, desde Ji, o coupon

0. 7.
Jockey Club, desde já, os juros dos

consolidados, á razão dc 8$ooo.
Irmandade da Candelária, desde já,

d capital e os juros dos consolidados sor-
toados.

Luz Stearica, o 90 coupon de suas de-
bentures, desde já.

Tecidos Corcovado, o 28o coupon
da 1" e o 19o da 2' series, assim como o
capital dr 301 debentures sorteadas póra
r< sc-ate, desde ja.

Tec. K=perança, os juros das deben-
tures c o capital dos sorteados, desde já.

Ap. Municipaes de £ 20, o coupon
n. 2.1, sendo ao portador ás quintas e sab-
bados e nominativas ás quartas e sexta3-
feiras,

;  Ordem 3* do Mínimos de S. Fran-
ci=co dc Paula, os juros do i" semestre.

Locativa e Construetora, os juros das
debentures. desde já.

-- Tecidos S. Pedro, de 3 de novembro
em diante, os juros vencidos.

Tecidos Maeeense, dc 15, os juros
do ultimo semestre.

_ Paulista de Força e Luz desde ja.
o coupon 11. 7 dc juros c os debentures
sorteados. ,

—"Associação dos Empregados no

Coinmercio, de 18 a 28, os juros vencidos,
letra. A'.

Cl.aniiidii de capital.
Fumos Brasil faz uma chamada para ia-

teérálizar as t-cçòcs.
Binsil Film, a ia quota de 4» 0|« de

entrada.

MERCADO MONETÁRIO

O cambio.

O mercado monetário abriu ein
melhores condições do quo de ves-
pera, mas ainda assim não apresen-
tava maior firmeza, porque continua-
vam sensivelmente escassos os papeis
de cobertura.

Os bancos iniciaram os saques a
11 1B|16 e 11 31|82 e compravam le-
trás promptas a 12 1|32.

Chegou a haver bancário em um
dos sacadores a 12, que depois re-
euou a 11 3l|32, laxa a ciue todos os
bancos entõo sacavam, contra o par-
ticular a 12 1|16.

Por ultimo, porém; afrouxou o
mercado, pelo que os bancos passa-
ram, a fornecer letras a 11 1G|16,
com dinheiro para o particular a 12,
assim ficando o mercado sem nova
alteração.

vel em que so apresentava a maioria
dos papeis em evidencia.

Foram feitos vários negócios em
apólices geraes e municipaes, papeis
esses que ficaram fracos. Os de jogo
estiveram sem trabalhos de interesse,
apenas aceusando negócios regulares
os da Minas de S. .Teronymo, que de-
ram 27$500, tudo como se vô adiante.

Vendas du Bolsa.
áFOLicuo OMiics:

Antigas, de 1:000$: 7, 8, 1, 2. S e 17 n
R22-S, 1. 4 c 8 a S25$ o 1, 1. 2, 5. fi o 3 a
820$; de 200*: 2. a 7(10*01(0.

listrada de ferro: 10. 2 o 15 a 815$ o 1, 3.
õ. 7 o 18 a SlOfOOO.

Baixada: 5 e 5 a 8O0$OOO.
Empr; de 1003: 1 e 0 a O15.$000.
Cinnp. do Thesouro: 1 e 10 a S0S$ e 20. 17.

20. 2, 0. 12. 10 o 53 a S10$00O.

AroucF* uuhicipaes:
' Empr. ás 1000 (port.): 20.
194$; ldem do 1014 (port;):
lS-l?00O.

00. 3 c
3. 45 o 00 a

PracíHt
Londres....
Paris
Hamburgo.

TABELAS OFFIOIARS

a 00 illns
 11 3.1132 11 7|S
 $720 $731

i$745 .$700

A Tinta
Londres
Paris
Hamburgo
Itália
Portugal
Nora York
Respanha
Suissa
Austria-Hungrla
Bélgica
Turquia

Mo da Prata:

11 13|1C a 11 11|10

B.iMiOfi Aires..
Monteyidéo....

Sutire-taxa:

Café, por franco.

$725
$750
$610

2$730
4$30O
$885
$S35
$518

1$8!)0
4$480

$735

$747
$705
$700

2$011
4$340

$910
$844
$570
$715
$775

l$03O
4$02O

$741

icçOks ijivkisas:

Banco do Brasil: 5. 5. 40 o IO a 205$00O.
Banco do Comuierclo: 10 a 172$00O.
Transp. c Ciirrnngenu (port.) : 200 a 59$000.
A Koite: 25 a 1IIIVSO0O.
Minas de S. Jeronyn.n: 1O0 o 1.100 a 27$500.
Docns da Babla: 100 a 24$OO0.

DEDENTUBES DlTEnSAS*.

Calcado CÍsvclnnd. 75 o 50 a 202Ç0OO.
Tecidos Carioca: 20 a 10!1$000.

Seguro»:

Companlila Garantiu... —
Comp. A. Flumltienso. —
Pòmpanhln 1'c.vl.lcnle.. —-.
Companlila Brasil 39$000
Companlila Confiança.. —

Ti rido»!

CómiWnl.ui Carioca.... .~„„.
Companhia Confiança.. luOsOuo
rjampualiln S. Wlir... MfOOO
Brasil Industrial —
Comoiinlila Progresso.-.! •170-fOOO

' mo. l'-.:i.."i-.-iil..-.i —
Comp. A. Pnlirll —
Comp. Mnnufoctora,... —
Companhia iln Tijuca.. - —-¦'¦¦
Companhia S. Pedro..- i02?nof.
Ooiupdihln Àlllnuça... 180J?^
Ooiiipatthla MflgSerifé. i'.-' 4,>5MW

ómpanhtn Coinnta.... —
Comp. Potropolltana.., —

Comp. itlTOrsas;

Docns da Bahia 5'l!;'í!í)
Docas de Santos (port.) 470>?«.M)
Ideiii (nouiinaes) 480Í00O
Minas de S. Jeronj-mo ~:.nA
Torras o Coldnlimcilo.. if.iuo
Loterias Nacionaes.... 13$O00
E. do Ferro Noroeste.. —
Norte do Brasil —
Rode Sul Mineira ~„„.
Trniisp. o Carruagens.. (12$000
15. de !•'. dc GoTÜK.V. —

30OSO00
nno-íOflo
S'5'|tfjKK!

35*ffl0fl
7S?000

120$O00
14ÕÍO0O

32S000
190$000

20O$000
302$ (100

(I5Í0O0
10O$000

105$000
25$00O

jonxiion
100$000

235500
4fl0-S'00',)
4OO.$00O

7$00O
12$250

82SW
6S$000

Ottcvtas Oa Ilolsa.
ipoticea oEnins*.

Antigas, unlf. (5 o o)
1'rovls., itlom (5 o o)
Kstr. (io ferro (•"> o o)'
Bnlxnda (0 o|o)
Comp. TnosQP.ro (5 o|o)
Empr. de 1003 (5 ojo)

AP0L. KBTA110AK3:

Itlo. de 100$ (4 o|o)
Itlo, d» 500$ (5 o|o)..
Mirins, 1:00IIS (5 olo)
Espirito Santo (li o|o)

apou àòuioiíAEB:

BANCO DO BRAZIL

Praças:
Loiukcs
Paris
Nova Yorlí
Vales ouro, por 1$.

fí nraso !l vista
11 16)10 c 11 23|32

$728 o $7404$320
2$2SO

CÂMARA STNDICAL

rrucsa:
Irtnílres
Paris (<por franco)
Hamburgo ípor marco)..
Itulln (por lira>
Hespanba (por poseln),.
Nova York (por ilulhir)..
Portugal (por doliar)...
Btionoi. Alri»s (peso ouro)

Soberanos: 2l$075.

Bancário
Calia matriz

$745

a 90 d. A vlst»
11 31|32 c 11 55|64

$727 o $73S
$750
$652
$893

4$310
2$770
4$091

11 ir. iC a 12
11 15I1C a 12

Eni|ir.
ldem
lilcui
Mem
Iilcm,
ldem,

dc 1000 (nom.)
(portador)

do 1014 (nom.)
(portador)
ouro (nom.)....
ouro (port.)....

FUNDOS PÚBLICOS

Foi moderado o movimento verlfi-
cado na bolsa hontem.

Notava-se quasi Que completo re-
traimento de neyoclos, o que incutia
no mercado de títulos um certo des-
•oimo, além do cotado pouco t&vora-

(iehentüHes:
c'ilirll Paulistana
Docas de Santos
Tecidos Carioca
Tecidos Botafogo
Mercado Municipal.. •«
Ranço União «
Brasil Industrial..'...,
America Fabril/
Tecidos Magôense
Tecidos Confiança
Tecidos da TIJuca
Tecidos Santa Il»lena.,
Fiat Lux
Tecidos Mannfactora...
Tecidos S Pedro....i
Tcri.ins Esperança
Tecidos AUlança
Tecidos Bom Pastor...
Linho do Rapnpomba.,
Tecidos Progresso... *,
Tecido» S. Felli
Industria Mineira
Navegação Costeira...

ACÇÕES DITEBSAi:

Banco do Brasil
Banco Commerclnl....
Banco do Commercio.
Banco Nacional
Ilnwo da LaToura..*
iiiiucj UwwaUl ,

Vendedor
822.Í000
S20$00O
81«$4>30
siè$oo<y
81*04000
osojooo

84$O0O
400$0OO
81O$O00

1955000
ísnsooo
¦1S4$500
32O$00O
322$000

20S$000
105$000

202$O0O
8CÍ00O

190$000
t20O$ OO0
16O$00O

180$000
200$000

Boo$ooa
192$000
195$000
soo$ooo

19S$000

ao8$ooo
16O$O0Ó
172$0OO
1B040O0
l«Of('0*
Bia$ooa

Comprador
S2ftiO0O
8108000
S15J0ÍI0
800$ 000
80fl$000
945?000

83$0OO
42ll$0OO
300$UOO

RENDAS FISOAES
REdRBrSDOlllA DI! MINAS NA CAPITAL

.FKDKIUL

ÀrrccndaçHo do dia 21
ldem de 1 a 22
Em Igual período dé

15:7C2f7S0
207:-!3!lS5fi2
021 :S>02$735

105$000
ini$uoo
180$000
1S4?0(M>
31IÍ000
310$(KIO

JUNTA CCXAIMERCIAI.

Relação dos oontratos, das alterações e
dos distratos das sociedades comnier-
ciaca estabelecidas uer.ta prac.a, arcln-
vados cm ses-são dc 13 dc nomebro de
1916.

CONTRATOS

Dc L. Slrass <S* ,D. Korb, f.irtna com-
posta dos sócios solidários Lèoipold Strass
c David Korb, para o coivc'11 creio_<lc fer
presentacões c comniissões, á Avenida Rio
Branco n. 109, com o ca,pital-*dc reis
ioo:ooo$ooo,

De A. Silva &¦ Costa, .firma composta
dos sócios solidários 'Manoel Antônio da
Silva

ALTERAÇÕES

De Guimarães Lima &¦ C, ipcla retirada
do sócio solida.r.io Antônio Materno de
-Carvalho, recebendo a ciuaiitia de réis
7:25o$ooo. 'i

¦DISTRATOS

Dc T. Barbosa •&¦ C, firma qxie dissol-
ve-se pela retirada do sócio cominandila-
rio Francisco Alv.es Laranjeina, nada re-
cebendo, fica co.m o activo e passivo o
sócio Vicente Teixeira Barbosa, lia im-
portancia dc 3 :ooo$ooo.

Dc Álvaro 'D.ix-on & €., que dissolve-
se pela saida do sócio José Pereira da
Fonseca, recebendo 20 :ooo$, fica com o
activo c passivo o sócio Álvaro Dixou
Alves da Silva, na imiportaneva de
20 :ooo$ooo.

iDc Albreclit Jolnison & C, ique dissol-
ve-se .pela saida do sócio Antônio Fa.ria
da Silvai* Hjãlni.ãT Sinvcscn. recebendo
cada 11-m a quantia Ac 4 :ooo$ooo.

Dc Figueiredo Caminha •& €.. cite dis-
solye-se .pela s-sda do sócio sòlMario Af-
foiiso Luiz Ca.-.ivinln da Silva, recebendo a
quantia de .13 :795$072 e 'do commanditar.io
Grègorio Ganóia Seabra. recebendo a
quantia de .-fi :.T38$8.i7. ificárídp com o
activo c .passivo o sócio José -Gonçalves
de Ficuoi-redo, na importanciia dc réis
34 iopòfcopo.

De Teixeira & 'Moreira, que dissolve-
se pela saida do sócio FrartcLíco da Cunha
Teixeira, rcebendo a nuantra dc i*-:ooo$,
fica com o acfívõ e ipãssivò o «ic.io Fe-
lippe Tnsé 'Moreira, na importância d.e
i.í :ooo?ooo.

DIVERSOS MERCADOS

O «ifé.

O nosso mercado fun ceio 11a va Tegular-
«nenle, alentado não só pelas vendos que
se têm verificado, como «vinda .pelos cm-
ba-rífues e saidas qne ronlinuam animados.

Entretanto, não puderam ainda-melho-
rar aa cotações, que. em todo o caso, re-
ST.ilavam firmes, funecionado o nosso e O
mercado -de Snntos muito procurados. .

•Corriam sobre o tvpo 7, os .preços de
0Ã400 e 9$",oo c foram negociadas cerca
dc 6.000 saccas, contra 12.000 dc ante-
liontem.

O mercado fechou calmo.

n.
ii.
xt.

i.,.. 10.ÇO0O
 9?700'.... fl.$40l>

I.... o$õoo
).... 8$0UÜ

EU SANTOS

10$100
9$S0O
fl$500
IIS10O
S$700

O mercado -de café nessa praça func-
cionava inalterado, .ao preço de s$6oo so-
bre 0 typo 7, por 10 kilos.

As «ltiàias entradas foram dc 48.122
¦saccas, os embarques de 91.829, as ven-
das de 20.000, e as sa.idas dc 4.983, sendo
o stock dc 2.505.180.

Desde i° do .mez, .foram recebidas
847.707 saccas e desde 1" dc julho
6.126.586, tendo .passado hontem por
Jiiiidiaiiy 58.500 saccas.

CliXTUOS DE CONSUMO

Nova York — A bolsa de café nessa
praça aceusou 110 ultimo fechamento uma
baixa dc 3 a 4 pontos e na abertura d'
hontem subiu de 3 a 4 pontos.

As vendas -realizadas foram dc 80.000
saccas, tendo corrido nas opções os pre-
ços dc 8,05 c. para dezembro c 8,32 c.
iparà março, por libra.

Havrc — Houve uma alta palrcial vle
25 a 50 c, eotando-.se as opções a 73 frs.
e 25 c. .para dezembro e a 72 frs. para
março, por 50 kilos.

As vendas foram de 15.000 saccas,

A Agencia Geral das Cooperativas
Agrícolas di Estado do Minas n08
communica o seguinte:

COTAÇOKS POR 15 KIL03

RcRuiaram os seguintes preços:
Otialtdiiaa

^"flllpfi. 11*'pn ,,.
Branco cristal..
Dilo 3i surto...,
Dito 2- jacto..
Amarelo cristal.
Mascavliilio....,,
Mascav,

fírtiuiulfis'»
Do 11"
Do 2"
De 3»

Pm' ftflo

$000 a 
' 

$020
$020 11 $010
$52(1 $5(10
$520 11 $5-10
$¦12(1 S"'2i>
$300 $400

$0SO
$0(10
$5S0

35ÍOO0
20ll$00O
190S0OO
70$000

200$000
7S$000

102$000

190Í00O
100$OO0
103$OOO
182$0O0

184$0O0
800$000
195J0O0
190$000

' 190$000
150$0<)0
100$000

J081000
I7«iooo
17(4 000

Silva e Evaristi) Henrique da Costa, para
o cemniorcio de comiuis.='5es e consigna-
ções. á rua Dr. Pedro Rodrigues n. 25,
com o capital dc 6 :oooíooo.

Be Uagc fr Irmão, firma composta dos
sócios solidários José Rodrigues Lage e
Antônio Rodrigues Lage, para o conimer-
cio de loucas e ferragens, á rua Archias
Cordeiro 161, com o capital de 32:5oo$ooo.

Dc J. N. da Paz Ferreira & C, firma
composta do sócio solidário José Nunes
da Paz Ferreira e do sócio de industria
Eudoro Lopes Marfins, .para o commercio
dc pbarmacia, na rua da Estação, Campo
Grande, com o capital dc 3 :ooo$ooo.

De Malfitano ô* C, firma composta dos
sócios solidários Maria Rosário iMal-fitano
e José Domingos Carvalhal, (para o com-
mercio dc seccos e molhados, á rua (Dr.
N-aljuco de Freitas n. 185, com o capital
de 6:563$7*ío.

De M. M. Santos & C„ firma composta
dos sócios solidários Mario Malheiro9 dos
Santos e do sócio de industria José iMon-
teiro> Novo, para pploraçilo de uma toar-
bearia, com o capital de 2:8oo$ooo.

De Gustavo de Oliveira 6* C., firma
composta do sócio solidário Gustavo de
Oliveira e do eooio connnanditarío Af-
fonso Nery, para o comimercio de alfaia-

l76$oõo taria, á rua Ürugiuayana n. 93, com o ca-
1404000 pitai de io:eoo$ooo, sendo o caoital ''*»
««V» commiudiuiio (lç g-.ooojoos»

ENTOADAS

Estrada do P. Central dn Frnsll
Estriulii do -Ferro I.popoMlna....
Cabotagem o Parra dentro

Total..." ¦
Desde 1 do corrente „
Desde 1 do Julho
Media ;;'.„':-'ih-u!.. ,

VENDAS APURADAS

Xo dia dc hontem
>'o dia dc ante.|iont"m
Desde 1 do corrente
Desde 1 dc julho

573
6.814

tjpou
C«ífla do sul

Ulni*.

de Cafés de ontra

procedenclu

Commum: Ctr

in$s25 —
103510 —
10$212 —
0?I10U —
9$CTO —

Commum*. 04*

10$R25 . ^»
10$510- —
10S212 —
9$000 —
oçooo —

B.SS7
120.203

1,225.084
8.507

«.000
12.000

128.200
1.024.600

EyBArtQDK3
estados Unidos
K.n ropa
Rio da Prata
Vnlparnlso
Cabo
Cabotagem

. Total
Desde 1 do corrente.
Desde 1 de julho

Stock:
No mercado

4.250

4.250
154.506

1.047.471

860.600

Pauta icmaiul. $640.

COTAÇÕES POR AIlROBJk

Trpo 3.... 10$ r.o o
104300

10*700
10|4«J

O algodão.

O nosso mercado regulava estaciona-
rio, aos .preços de 30$ a 31$ sobre os ser-
toes e de 28$ a 29$ sobre as 1" sortes,
por 10 kilos. As entradas foram de 475
fardos e as saidas de 831, sendo o stock
de 9.667 ditos.

Em Pernambuco corria nos vendedo-
res o preço de 32$ a arroba; entraram
nesse mercado 1.700 fardos e sairam 600
ditos c 8.200 saccos, sendo o stock de
22.000 fardos.

O «nercado dc Liverpool aceusou uma
baixa de 6 a 8 d. e o de Nova York uma
alta de 42 a 51 c, cotando-se os nossos
produetos no primeiro a 13,24 d e 13.29 d.
c no segundo a 20,93 c. para dezembro e
a 21,23 c. para março,

O assucar.

Esse mercado regulava sem maior mo-
vimento dc negócios, mas regularmente
sustentado pelos vendedores.

As ultimas entradas foram de 6.012
saccos e as saidas de 3.480, sendo o stock
de 298.709 ditos.

!Em Pernambuco o mercado tornou-se
firme, regulando os cristas brancos a
7$ioo por arroba. N«sse mercado verifr-
caram-se entradas de 20.800 'saccos e
saídas de 64.900, destas sendo 20.000
para a Europa o ficaram em deposito
«88.109 dho».

MOVIMICNTO T)0 PORTO
Vapores entrntlnsi.

<pe Qenovn e csenlits, Italiano P. di ''fífnríí
vários RonéVnsi a Cntln 1'nrnto;

De B11I.I11 Ttijiricn, nacional Mantiqueira: trigo,
no Tdoyd Urnêlleirò.i

Do Nova Tork o escalas, nacional JViroiió:
carvão, â C. O. o Nnvéjiãfiltó.i

De I)nen..s Aires e rescaliis; liollandcz Frlsia
o írreiro Tatis: vnrlofl peneròs^e òertinçií, respe-
ctlvnmento", a Mnrtlnclll o a A;:' 8i.tllorlt.nd j

lio porto Alegre o escalas, nacional Itatinpa.
Tarios Eeneros, a 1/ip" Irniílos:

De Smidcrlnnd, sueco Mytaml: carvão, a V,'l\-
sou S'ons; •

Vapores saldo*
Celtc, grego Fotls; Eeclte, nacional Jararu;

Buenos Aires o escalas, Inglez Anchcncrag e ila-
llnin. 1', (íl Oãlna; Mnnllos e escalas, nacional
lluu Bariiosa; Amsterdam, bbllandozos íVisia a
Fauna: ..'abo frio, nacional .4c(ii;o II.

Vapores o.spormi'
23 Portos do norte,- Ceará,

Portos do sul, Itaoacy.
Nofa York, lfyron.
Mio Grande,' Itapuan. ', —
Portos do norte, Íris. ";¦•
Norfolk, Ai-aijuury. '
Portos do norte, Itaqucra,
Portos do norte, S. Paulo.
Portos do-'norte, Afim*.
T. Viega, Taquara.
Gotlienharso o escalas, Oacor Ficdrlk.
Unenos Aires, llocaiua.
Portos do norte, Itapuca..
Illo dn Prata. Llger.
Portos do sul, Itamira.
IuBlaterra c escalas, Dcseaão,
Itlo da Prata, Demerara.

DEZEMBRO:
I/íverpool o escalas, Oron»i.
Portos do sul, Strlo.
Rio da Prata, Anuwin..
Amsterdam e escalas, Y.e.clanila.
1'ortos do norte, 0lin'/n
Inpbtprrn o escolaüi Ww-A >.
Portos do norte, Olinda.
Vlgo e escalas, P. dc Bãlrútlegin.
Inglaterra c escalas,' D-jrrí.
Rio da Prata, Vcril.

23
28
23
23
23
24
24
24

26
27
27
28
28

1
1
.1
8
4
4
4
5
G
6
Vapores a sair.
23 Buenos Alrea, Otiahuoa.
23 Laguna e escalas, Xtlo Pee.anlia.
23 Aracaju' e escalas, PhüaúcliiMa.
23 Buenos Aires, Guahyha.
23 Portos do sul, Itapcma.
23 Recife e escalas, Jaguarlbe.
23 Pernambuco « escalas, Janarg.
23 Portos do s'-l. Itnnema.
24 S. Fidelis c escalas, Fiãclense.
24 Rio da Prata, llyron.
24 Montevldéo e escalas, Aymarf.
25 Amarração e escalas, Pyrincut.
25 Montevldéo, Taquary.
25 Recife è escalan, Itatinnn.
25 Rio da Prata, Oscar FrVsnJt,
20 Amarração e escalas, Caplrary.
20 Porto Alegre o escalas, /'«lido.
20 Porto Alegre c escalas, Itaquera.
20 Porto Alegre e escalas, Assu'.
20 Cananéa e Iguapc, ltajnru'.
i: Bordéos o cdcalas, íAger.
28 Recife o escalas, /(apura.
2S Rio da Praia. Dcseaão.
28 Ugunn e escalas. Mayrlnk.
28 Inglaterra e escalas, Demerara.
29 Pelotas e escalas, llaituba.
29 Aracaju* e escalas, Itapacy.
«0 Portos do norte, Ccaiii.

DEZEMBRO:
Cnllflo e esealas, Oronsa.
Portos da Inglaterra, Aiikiíúi».
Snntos, .1. Pauto.
Rio da Prata, Zceínndfa.
Rio da Prata, Desrado.
Rio dl Prata, Bmeo.
Nora York, VasarL
Natal e escalas. Itauba.
Rio da Prata, P. dr. ítatrimteguU

• Portoi do norte, BrasiU
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TOItMüIO »K .XUVE1UBRO

rilKMIOS AOS DOIS MAIOUES
.*-.. FltADOltKS

E5>PECTAta>

DECI-

nnciriiAçcJi-s nos dias 11 c 13
Problemas n.. 25,de Mnlüsarlé', Ybamb*

rato; 'JO, de Laranui: RüstÍnoa; 27, de
r.ifi-iile: Escova-Escovinha; 28, de Cadê-
t'.i: Na.mui - N.vjinu'; 29, de Zizi: Tapona;
30, dc Pcters: Xaroph-Rosbta-Pétala.

Ilhéo, Lcgrujr c Trabuco decifraram os
números 25, 20,29 c 30; Xandú, Esperança
c Eleison os ns. 20, 29 e 30: Malazarle 08
ns. 25, 20e29.

Problema n. 49
CHARADA INVERTIDA POK LETRAS

(Pamonha.)
fi—Xo> loi|ar onde param tropas

em marclia nppai-eco tusecto co»
loóplei-íK

Problema n. 50
ENIGMA PITT0RESCO

(Oravla.)

fLfekJJf

«Hr> yHm

Problema n. 51
CHARADA MMISUT1VA

(Isaac.)
2—Sempre «jiie havia bolo de fa-

rinha de i-rãos de trigo torrado,
uns saí-riiicios da antiqa Roma,
oulila uma chuva meuda, persls-
tente—a.

Correspondência
Petiz A...—Lera amanhã.

D. Siglas.

i^M'ct^^^«s*Is,í*VF1é^ • •*•>

LOTERIA HAütOHAL
Resumo dos prêmios da Loteria da Ca-

pitai 'Federal extraída hontem. «
PHICMIO SORTEADO COM... 1G:000*000

Vendido na Capital Federal.. 23680
lúiE-nos nrc 3.-000ÍQ0O a 2001000

DECLARAÇÕES E&^&3míER^&&EEBBaaaBBmm^BSBBSBE&m53l

MÉDICOS

Dr. J, Castello Branco, medico -—
Rua do Hospício, 83, das 2 âs 4. Rua
General Bruce, 107.

Dr. Tamborim Guimarães — Moles-
tias internas em geral, e especialmen-
te moléstias das crianças. Rua Uru-
guayana n. 3, 1o andar, das 4 horas
em diante, todos os dias úteis. Telo-
phone n. 86, oentral. *>

ANALYSES de urinas, etc

Ceüar Dlogo, chlmlco analysta. Qui-
tauda n. 15. esquina da da Assembléa.

ADVOGADOS

Dr. Jono Mnximiano de Figueiredo'—Advogado, rua do Rosário n. 157.
Dr. Honorio Coimbra — Promotor

publlco.*Advoga no eivei e commer-
ciai. Escriptorlo: na rua da Assem-
bléa n. 22. Teleph. n. 4.475. De 1 áa
4 horas.

Dr. Hnmilplio Bocayuva Cunha —
Esc. rua do Rosário, 65. Tel. 4.345, N.
Res. Buarque de Macedo, 42. Tel.
1.543. central.

FRUTAS E GELO
Ferreira irmão & C. — Rua Prl-

melro de Marco n. 4.

LOTERIAS
Casa Lopes — Bilhetes de loterias.

Faz-se qualquer pagamento, no mes-
mo dia da extraecão; rua da Qui-
tanda n. 79; canto da rua do Ouvi-
dor.

Casa Guimarães — Agencia de lo«
terias — Rua do Rosário n. 71, esqui-
na do beco das Caneellas.

FLORES E PLANTAS
Hortiiiuísiii—Sementes, flores, plan-

tas, etc, Ouv. 77 — Elckhoff, Car-
neiro Leão & C.

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Avenida — O maior e mais

Importante do Brazll—Avenida Cen-
trai — Magníficas aecommodações a
preços 'módicos. Ascensores electricoa.

, TINTÜRARIAS
TinturarJa Parisiense — Casa de

1* ordem. A Daverat & C, Marques
de Abrantes, 20. Edifício próprio.
Marca registrada. Telephone, 1.019.

DIVERSAS •
Livros tle leitura, de Vianna Kopke

Puiggari-Barreto. Arnaldo Barreto,
Abiüo, Bllacj Epaminondasr e Fells-
berto de Carvalho, Ferreira da Rosa.
Galhardo, Hilário, Sablno e Costa e
Cunha o outros autores; na Livraria
Francisco Alves, Ouvidor n. 166, Rio
de Janeiro — Rua de S. Bento n. 65,
S. Paulo — Rua da. Balda a. 1.056
Bello Horizonte, Minas.

Foi-mlciclu. Puschonl—O maior aml-
go da lavoura—Não terr. competida-
res e é o unlco no gênero. Escripto-
rio. rua du Hospício, esquina da rua.
dos Ourives. .

A' praça

Os abaixo assignados, estabelecidos
nesta praça, á rua Primeiro de Março
n. 157, com commercio de seccos e
molhados e filial á oven'ida Goimes
Freire n. 6S, botequim A. B. C, cujo
contrato social acha-se arehlvado na
Junta CoiTimerclal, sob n. 67.671, dc-
ciaram .não se entender com os mes-
mos uma local, no "Paiz", de 18 do
corrente, sobre infracção do regulai-
mento do . imposto de consumo.

Rio, 20 de novembro de 1916 —
OLIVEIRA & ALVES.

'&&23^E^zgz32ismMiia2mi

DOUGALL
(Succedaneo do Lysol de Mac Dougal!)

1(198.1... 3:0003000110419... 200S000:
43473... 2:0008000 35101 .. 20080(10
f)79I4... 1-0OOSOO0 iXÍ... 200S00O
38880... líllOOSOOtl 53853... 200SOGC
35553V.. 500SOOO 11217... 2008000
33198... 500800(1'31813... 200SOGO
28979... 5O0S00Ü 53320... 200$000
10S19... * 5008000 4Í125Õ... 2008000
44080... 2008000 6-31... ' 201 «OCO
3721... 2II0SO00 19951... 2008(100

5331»;.; " 200S000 G877... 2008000
3-ib'l9... 2008000 42087... 2008000
41ÍI5-Í... 2008000

r-unuos be M0S00O
1S98 30703 38010 31180 24059
8207 «940 14820 3.-,.'|57 3077

41.-813 33045 5023 59491 45041
38158 55955 30473 7188 39475
30243 34050 44950 5159 24120
45404 17319 18171 23472 51975

APROXIMAÇÕES
23G79 o 23681 2008000
10988 c 10990 1008000
43472 e 43474;. 50S000' 

DEZENAS
23071 a 23080 608000
10981 a 109110 408000
43171 a 43480 308000

CENTENAS
23001 a 23700 208000
10901 n 11000 10SQ00
434.11 n 43500... 88000

Zenha, Ramos & C.
73. Rim rilIEM D£ MARÇO, 73

Telephone' 309 — NorLe
SAQUES —CAMBIO

HOSPITAL CENTRAL DO EXER-
CITO

Concurrencia para o fornecimento
durante o» anno de 1917

De ordem do Sr. coronel Dr. dire-
ctor desto hospital, e presidente do
respectivo conselho econômico, fago
.publico'que, de hoje, em 'diante, esta
aborta a inseripção para a concur-
rencia de fornecimento de gêneros e
outros artigos, a qual se eífectuara
meste estabelecimento, ás 10 horas
do dia 6 de dezembro vindouro; a. re-
lação dos gêneros, condições para a
concurrencia e cláusulas ipara acei-
¦tação das propostas constam do edl-
tal publicado no "Diário Official

Nesta secretaria, das 8 ás 14 horas,
dar-se-hão quaesquer Informações de
que careçam os Srs. Interessados.

Secretaria dq, Hospital Central do
Exec-cito, 17 de novembro de 1916 —
O secretario, JAYME (FERREIRA
DO AMARAL, capitão graduado. ¦

CENTRO BENEFICENTE BER-
NARDINO 3IACHADO

Largo'do Rosário n. 34

Telephone a. 5,478 •

EXPEDIENTE, DAS 13 AS 17 HORAS

Hoje,- 23 de -novembro, sessão do
conselho administrativo, ás 20 horas
— O Io secretario, JAYME SBRPA.

AMNUfôCIOS

Aceitam-se nesta secção annunclos
gratuitos de pessoas que procurem
empregos.

EMPREGADOS
ALUGA-SE uma moça de cor para

arrumadeira e copeira, para casa de
família;' na rua do Lavradio n. 117,
quarto n. 5. . *

85$ a Í20$000
' ALUGAM-SE, em iBomsuccesso;

boas casas eom tres quartos, duas sa-
Ias. água, luz electrica, bons qulntaej;
•trata-se e as chaves, no ibotequim
(próximo á estação, n. 741.

40$000

ALUGA-SE uma grande' eala, en-
trada Independente; ma rua Casslano
n. 47, Gloria.

40$, 45$ c 50$000

ALUGAM-SE grandes quartos a
casal ou moços; têm electrfctdade,
chuveiro, etc, comi ou sem pensão,
seis pratos, 60?; na rua SawfAnna hut
mero 33, ipor cima da Fortuna, ipraça
Onze. .

Pira
Medi cinal, adtjprcnfe e>
t - ^perfumado j

i*ta*;.V??pr4^> -'•' 2J000
»elo Vorre Io Íi*;... £$500

mmm! orlahdo ram

508000

ALUGA-SE um quarto grande com
'duas janelas, em casa d.o ifamllia; na
rua Frei Caneca n. 56, sobrado, .para
casal sem filhos, perto da ipraça^ da
Republica. .

ALUGA-SE um quarto de frente
com luz electrica e telephone, eni ea-
sa de familia; na rua da Candelária
n. 92 A, sobrado.

60$ e. 918000

ALUGAM-SE as casas da rua Mau-
•rity ns. 31 e 33 e a casa III do nu-
mero 35, t&rn dois quartos, salas e
quintal.

ALÜGA-SE um perfeito cozinheiro
afiançado, .para forno e fogão, massas
finas e doces, com o máximo- asseio;
na rua do Hospieio n. 293, telephone
n. 960, norte.

Almirante Baplisla das
l\CYC$

tA 

directoria do Club Via-
vai, rendendo preito desau-
dade á memória dos herói-
cos companheiros fallecl-
dos por oceasião dos In-
ctuosos acontecimentos de

novembro e dezeniliro dc l!)IO,
.manda celebrar uma missa em
jSiiffranio de suas almas, no altar-
I mór da matriz. «Ia Candelária,
I hoje, quintit-fcirn, ü.'t do corren-
! te, ás IO lioras, e convida os
! Srs. ofiiciaes das d inerentes cias-
ses da armada, siib-oíficiaes e
oiiarniçõew, famílias e .pessoas

{amigas dos mesmos, para assisti-
rem a essa cerimonia religiosa. •

ALUGA-SE uma senhora 'pára la-
var e cozinhar o trivial; na • rua de
Riachuelo n. 212, quarto n. 36.

ALUGA-SE' um ra.paz de 21 an-
nos, portuguez, com longa pratica de
balcão, sabendo tambem regularmen-
te 'escrever em machina; offereee-se
para qualquer casa commercial ou
companhia, dando de si as melhores
(referencias ou fiador; carta a esta
redaecão, a A. A. "Valente.

TERMINAÇÕES
Todos os números terminados em 80

lem 4$, os terminados em 0 tím 2$,exce-
pltiiiclus os terminados cm 8Q. "*¦

O fiscal do governo da Uniãc, Manoel
Cosme Pinto—O director-presidente, Al-
berto Saraiva da Fonseca—O director-,
assistente, Dr. Antônio Olyntho dos San-
tos Pires, vice-presidente — O escrivão,-
Firmiuo de Cantuaria.

B

Filial á Praça 11 ds lunbe, St
^BILHETES DE LOTERIAS^:

AVISO — Os prêmios silo
pngos 110 mesmo dia

dn cxtrucçâo

FERNANDES l C.
106, F.UA DO OUVIDOR, 106

Teleph. Norte 2051—Hio de Janeiro

Guarda -marinha de 1891

tA 

turma dc guardas-marinha
de 1891, commemorando o seu
25° anniversario de formatura,
faz celebrar hoje, quinta-

feira, 2S do corrente, ás 9 1|2 horas,
na matriz da Candelária, missas em
memória dos saudosos collegas João
Manoel San Juan, Carlos Agostinho
de Castro, Alvarim Costa, Florio Pi-
tombo, Manoel Ferreira de Lamare,
Honorio de Lamare Kceler, Raymun-
do Gayoso, Antônio Barcellos, Miguel
Dorat, José Moreira da Rocha e Go-
dofredo Natividade.

Antônio Ferreira Lopes
Leonardo Ferreira Lopes, João

Fernandes Pei'eira Prista, Ber-
nardino Lourenço Pereira Prista,
summamente gratos as condo-

lencias que receberam por oceasião da
missa de 7° dia, que mandaram ceie-
brar a 16 do corrente, na matriz da
Candelária, nüo podendo se, dirigir
pessoalmente a cada um de per si,
ipois tantos e irrnumeros foram os di3-
tinetos cavalheiros quo accorreram a
'homenagear a memória do saudoso
ANTÔNIO FERREIRA LOPES, e por
lhes Ignorar a residência, o fazem
por este meio, apresentando a todos e
a cada um o testemunho de sua gra-
tidão.

OFFERECE-SE ipara escriptorlo,
entrega e recebimento de contas é ou-
tros serviços concernentes, um moso
sério e habilitado; dá as melhores in-
formações; cartas no escriptorio des-
ta folha, a M. R. R.

OFFERECE-SE um moço portu-
guez, de 28 annos, boa callgraphla e
longa pratica, ipara caixeiro de bote-
qulm, cafeteiro, caixeiro de restau-
rant, club, iporteiro ou outro qualquer
logar; dá «ptimas informações e abo-
nações; rua do Riachuelo n. 191, B.

OFFERECE-SE um rapaz de 16
annos, sabendo ler e escrever, com
longa pratica de cinema, escriptorio,
elevador e varejo de cigarros; quem
precisar, é. favor escrever cartas para
a rua da Pralnha n. 1, com as ini-
ciaes J. M. G., telephone 4.088,
norte.

OFFERECE-SE, como vendedor,
agenciador, cobrador, empregado de
balcão, ou mesmo de escriptorio de.
qualquer casa commercial, empreza
ou agencia particulares, um preten-
dente de bom porte, afiançado e al-
guma instrucção; cartas dirigidas a
M. Ribeiro, á rua da Brainha.n. 68.

UMA SENHORA viuva deseja achar
collocação em casa de senhora só, pre-
stando-se aos ervlços domésticos e
não se importando do ir ,para fora,
mas quer ser tratada como da familia;
quem desejar, queira escrever para a
rua Visconde de Itaborahy n. 285, Ni-
theroy.

65$000

ALUGA-SE a casan. 10 da rua Ba-
rão de Mesquita n. 857; as chaves es-
tão na padaria.

ALUGA-SE uma casa com dois
grandes quartos, duas salas, cozinha,
quintal e mais dependências; na rua
Cardoso Júnior n. 274.

¦*>:. 70$000

ALUGA-SE uma casa ipara peque-
na familia;. trata-se na rua Prudente
de Moraes n. 121, Ipanema.

ALUGA-SE uma 'boa casa na villa
Bldart, á rua Barão de Cotegipe nu-
mero 27, Viila Isabel.

ALUGA-SE uma casa para ipeque-
na família; na .rua S. Luiz Gonzaga
n. 457. '

PARTOS, |li LAVAGENS, I
CIRURGIA, 1
ASEPSIA. |

ALUGA-SE o prédio n. 12 da rua
Major Fonseca, S- Christovão, bonds
de S. Januário, logar saudável.

ALUGA-SE uma boa casa á rua
Pedro Américo n. 367, com grande
terreno; trata-se com o Sr. Ómar, íi
rua Marecthal Floriano n. 197; as
chaves estão na'mesma, como Sr. An-
nibal.

1013000
' ALUGA-SE a confortaveU casa para

familia, com tres quartos, duas salas,
quintal, etc, á rua Petiropolis n. • 2;
trata-se na rua Conde de Baependy
n. 44. :

> ALUGA-SE o -prédio da rua Santa
Luiza n. 71, Maracanã, com bons
commodos, jardim e quintal; as cha-
ves eatão no n. 69.

ALUGA-SE a linda casa completa-
mente reformada, tendo duas salas,
dois quartos, cozinha, varanda, .porão,
electrieidade, jardim e quintal, bonds
â porta a dois minutos do trem; a
chave está na mesma rua Dr. Aronias
Cordeiro n. 107, Meyer e trata-se na
rua Haddock Lobo n. 103.

110$000

ALUGA-SE a casa in. 43 da rua
Costa Guimarães, .Retiro da America,
8. Ohristovão, bonds de S. Januário;
as chaves estão em írente, no arma-
zem do Sr. Brandão e trata-se na rua
da Alfândega n. 12-2.

70$ e 80$000

ALUGAM-SE bons prédios;, para
ver e tratar com o encarregado; na
rua Barão do Bom Retiro n. 119.

80$000

ALUGA-SE uma sala de frente a
casal serio e som filhos ou para escri-
iptorio; na rua 'Frei Caneca n. 56, so-
¦brado, perto da praça da Republica.

ALUGA-SE a grande chácara com
duas casas, toda iplanta'da e cercada,
¦pomar, muita água, etc, junto á es-
tação de Campo Grande; trata-se na
rua de Catumby n. 72.

90$000

ALUGA-SE o .prédio n. IX da rua
General Polydoro n. 55, Botafogo,
tem luz electrica.

ALUGA-SE uma casa ipara pequena
familia; na rua S. Francisco Xavier
n. 727.

00$ c 100$000 -! .••¦.¦./'¦•

ALUGAM-SE casas â rua D. Ma-
nia n. 71, com quatro commodos,
quintal, banheira, electrieidade; as
chaves estão no local, bonds de Al-
deia Campista.

ALUGUEIS DE CASAS
Publicamos nesta secção annun-

cios de tres linhas, tres dias, por 200
réis. ,

20$, 25$ e ?0$000

ALUGAM-SE quartos; na rua Bom-
fim n. 98, tem muita água e muito
terreno.

91$000

ALUGA-SE uma boa casa com tres
quartos e duas salas, na rua Borges
Monteiro n. 45; Engenho de Dentro,
para ver, das 12 ás i 5 horas, e trata-se
na rua dó Hospício n. 125.

ALUGA-SE uma casa com tres
quartos, duas salas, cozinha e 'bom
quintal; na avenida Doze de Dezem-
bro n. 20; as chaves estão na rua do
M-attoso n. 34 o trata-se na rua Vis-
conde de Itaúna n. 108.

100.-S000

ALUGA-SE uma casa; na rua Dou-
tor Pessoa de Barros n. 15, Estacio.

ALUGAM-SE boas casas com todo
conforto, para pequenas famílias; na
•rua D. Polyxena n. 70, Botafogo.

112Ç00O

ALUGA-SE a boa casa da travessa
Derby Club n. 25, casa II, com dois
quartos, duas salas, porão habitavel,
quintal, etc; as chaves estão, por fá-
vor, non. I e trata-se na rua Buenos
Ayres n. 150.

120$000

ALUGA-SE a casa da rua João
Caetano n. 151, com Ijons commodoF,
fbom quintal ,e luz electrica; a chave
está no n. 149.

ALUGAM-SE casas novas com tres
quartos, duas salas e mais commodi-
dades, tem .gaz e' electrieidade; na
rua Engenheiro Rocha Fragoso nu-
meros 24, 26 e '¦0; trata-se na rua
Theodoro da Silva n. 180, Villa Isa-
bel.

. ALUGA-SE uma casa'com duas sa-
Ias, dois quartos e mais dependências
e porão habitavel; na rua Conde de
Bomfim n. 67; as chaves e tratar no
armazém junto.

ALUGA-SE a casa da praça-Maré-
chal Deodoro n. 18; trata-se na rua
da Alfândega n. 12, Peixoto & C.

ALUGA-SE o prédio' da rua Lopes
n.,109, em Madureira, perto da es-
tação da Estrada de Ferro Central; as
chaves estão na pequeno prediio, nos
fundos do 109; trata-se na rua do
Ouvidor .a. 94.

ALUGA-SE uma cs-sa com tres
quartos, duas salas, banheiro, água
quente o fria, gaz e electrieidade; na
rua Senador Furtado n. 108; trata-se
na casan. 11.'

145$0O0

ALUGA-SE a casa n. 38 da rua
Quatro de Setembro, Copacabana, com
tres quartos, duas salas, etc. E' nova
e ainda não teve moradores e não es-
tá compromettida; informações e tra-
tar, no Banco do Brasil, secção de
cauções.

150$000

ALUGA-SE um bom armazém paranegocio, tem commodos para familia;
na rua Theodoro da Silva n. 180, Vil-
Ia Isabel.

ALUGA-SE a boa ca-a da rua Dou-
tor José Hygino n. 31, tem magnifi-
cos commodos e bom quintal; a cha-
ve está no n. 27,'fundos.

1009000

ALUGA-SE, a familia de tratamen-
to, o prédio n. 80 da rua Pinto Gue-
dea Muda da Tijuca, com tres quar-tos grandes, duas salas, despensa, ba-
nheiro. etc; gaz e electrieidade; as
chaves estão na quitanda em frente.

170$000

ALUGA-SE o sobrado da rua São
Luiz Gonzaga n. 66; trata-se na rua
da Alfândega n. 12, Peixoto & C.

200SO00

ALUGA-SE o grande armazém da
rua Barão do Bom Retiro n. 131, es-
quina da rua Conselheiro Jobim, pro-
prio para qualquer negocio; as cha-
ves estão no n. 119.

270$000

ALUGA-SE a casa da rua S- Fran-
cisco Xavier n. 3S9, centro de terreno,
com grandes quartos, grande quintal e
jardim; trata-se com Jorge de Souza,
á rua da Assembléa n. 16, loja, tele-
phone n. 2.502, central.

ALUGA-SE á excellente casa da rua
Nossa Senhora de Copacabana nume-
.mero 512, com quatro quartos, duas
salas, quarto Independente para cria-
dos, bom quintal e jardim; trata-se na
mesma rua n. 5S7.

300$000
ALUGA-SE o bello sobrado de

construcção moderna, com todo con-
forto, para grande familia; na rua da
Passagem n. 93, Botafogo.

TOSSE ?
BROXCHIGIA DE

ADOLPHO VASCONCELLOS
27, Rua da Quitanda, 27

130$000

ALUGA-SE a casa da rua Chavea
Faria n. 17, S. Christovão: trata-se
na rua da Alfândega n. 12, Peixoto
& C.

132$000

ALUGA-SE o prédio da rua Barão
do Bom Retiro n. 119, com espaçosos
commodos, quintal e illuminação ele-
ctrica; trata-se no mesmo.

133$000

ALUGA-SE o grande armazém no-
vo, próprio para fabrica, deposito ou
qualquer negocio, tem electrieidade e
grande chácara; na rua S. Luiss Gon-
zaga n. 132.

CASAS PARA-ALÜGAR
Pitblirwnos nesta secção nnnim-

cios de tres linhas, tres dias por 20(1
réis.

• ALUGAM-SE uma sala, cozinha e
quarto; na rua'D. Carlos n. 13, en-
trada independonte, S. Ohristovão.

ALUGA-SE uma sala multo areja-
da; na rua S. Pedro n. 300, sobrado.

f ,
ALUGA-SE o prédio da rua Major

Fonseca n. 23; as chaves estão, no
mesmo, ponto dos bonds de S. Ja-
nuario; trata-se na rua'do Rosário nu-
mero 68, Casa Coutinho.

ALUGA-SE, para negocio, officlna
e família, a casa da rua D. Anna Nery
n. 74, esquina da riia"Nova America;
trata-se na rua Uruguayana n. 116,
das 2 ás 3.

ALUGAM-SE um porão, sala e cTois
quartos, independentes, luz electrica;
na rua Major Fonseca n. 2.

ALUGA-SE uma confortável casa
com cinco quartos, duas grandes sa-
Ias e mais dependências, porão habt-
tavel e grande terreno; na rua do
Uruguay n. 300, Tijuca; as chaves es-
tão no n. 306, onde se trata.

ALUGA-SE o prédio da rua Fran-
cisco Manoel n. 3D, com tres quartos,duas salas, cozinha, ibanheiro, quin-tal, electrieidade. etc; as chaves es-
tão na rua Vinte e Quatro de Maio nu-
¦mero 226, estação do Riachuelo.

ALUGA-SE a casa da rua Pinheiro
Freire n. 92, na ilha de Paquet.1; a
chave está na residência parochial;trata-se com o administrador do Se-
minario de S. José, á Avenida Ria
Branco n. 40. 1° andar, de 1 ás 3 ho-
ras da tarde.

ALUGA-SE a casa da rua Alzira
Brandão n. 120; a chave está com o
vigia; trata-se com o administrador
do patrimônio do Seminario.de São
José; na Avenida Rio Branco n. 40, 1«
andar, de 1 ás 3 da tarc.e.

ALUGA-SE a casa nova da rua do
Mattoso n, 91, com seis quartos, trss
salas e quintal; trata-se na rua do
Mattoso n. 96, onde estão as chaves.

ALUGA-SE a casa com sala, dois
quartos e cozinha, á rua Clarimunilo
de Mello n. 175; as chaves estão no
n. 177, Encantado.

ALUGA-SE o armazém da rua 3e-
nhor dos Passos n. 24; a chave está
no botequim da esquina; trata-se com
o administrador do .patrimônio do Se-
mlnarlo de S. José, á Avenida Rio
Branco n. 40, Io andar, de 1 ás 3 ho-
ras da tarde.

ALUGA-SE uma boa casa na rua
Jorge Rudge n. 14 9, pintada e forra-
da de novo, com duas salas, tres
quartos, despensa, cozinha, W. C,
banheiro, tanque e quintal, com gaz o
electrieidade, tudo novo; as chaves
estão na mesma, com o mestre das
obras; trata-se na Casa Marinho, na
rua Sete de Setembro, fabrica de ma-
Ias n. 66.

ALUGA-SE o prédio da rua Santa
Christina n. 121. Tem cinco quartos,,
duas salas, luz electrica, banheiro,
bom quintal, esplendida vista para a
barra, etc. As chaves no prédio junto
ao n. 123. Tratar na travessa de São
Francisco n. 32, confeitaria ão Anjo.

ALUGA-SE uma casa .pintada e
forrada de novo; na rua da Passa-
gem n. 256; a chave está no ri. 25i;
trata-se na rua da Passagem n. 125.

ALUGA-SE a loja da rua Haddoelt
Lobo n. 79; própria para Ieitcria; tra-
ta-se no sobraçio.

ALUGA-SE o sobrado da rua Dr.
Mattos Rodrigues n, 19; tem quintal
e todos os commodos eom janelas; as
chaves na loja.

ALUGA-SE ou traspassa-se a con-
trato do prédio novo á rua 7 de Se-
tembro n. 58, todo ou separado; está
aberto; itrata.se na rua do Hospieio
»n. 94, 'loja.

110.S000

ALÚGA-SE o prédio á rua de Santa
Alexandrina n. 209, ladeira do Mar-
tins, casa XI, com 'tres salas, quatro
quartos e mais dependências, em cen-
tro de terreno arborizado, logar ele-
vado e aprazível; trata-se no n. 181.

ALUGA-SE uma toa casa com tres
quartos, duas salas, luz eleetrica e
demais pertences de uma casa de tra-
lamento; na rua D. Luiza n. 147;.as*
chaves estão na casa ao lado o'tra-
ta-se ãa rua Humaytá n. 77.

ALUGA-SE á pequena familia de
tratamento, o prédio da rua dos Arau-
jos n. 43, com tres quartos, duas sa-
Ias, copa, .despensa e {•ç>zinha e quin-
tal; está aberta de 1 ás 5 horas.

ALUGA-SE a casa I da Villa Mlmi
á rua'Barroso n. 67, Copacabana,
com boas accommodações para faml-
,11a regular; as chaves estão no nu-
mero 73 e trata-se na rua da Alfande-
ga n. 122. . .

ÁLUGAM-SE, a cavalheiros- do
commeirclo, boas salas e quartos, tem
criado para fazer limpeza; na rua
Clapp n. 1, em frente á praça Quinze
de Novembro.

ALUGAM-SE, para famílias decen-
tes, boas salas e quartos com luz ele-
ctrica, grande quintal, água para la-
var; na rua do Arcos n. 26.

ALUGA-SE a casa da rua das Pai-
melras n-. 80, em Botafogo; as chaves
estão no n. 78, onde se trata.

. ALUGAM-SE bons commodos a
casaes e moços solteiros; na rua Ba-
rão de S. Felix n. Í94; .

ALUGA-SE o confortável prédio
n. 48 da rua dos Bandeirantes, per-
pendlcular á Máriz e Barros, com to-'
dos os commodos -para familia de tra-
tamento; as 'chaves estão, por favor,
no n.' 32, e para tratar com o pro-
prietario, á rua Senador Vergueiro
n. 51, telephone 2279, sul.

ALUGA-SE uma confortável casa,
com cinco quartos, duas grandes salas
e mais dependências, porão habitavel e
grande terreno; na rua do Uruguay
n. 300, Tijuca; as chaves estão no nu-
mero 306, onde se trata

. ALUGA-SE uma boa casa própria
para familia; na rua Visconde de São
Vicente n. 21, Andarahy Grande; para
tratar na rua dos Ourives n. 94; a casa
está aberta.

ALUGA-SE a casa da rua 'Major
Fonseca n. 27, S. Christovão, com
duas salas, cinco quartos, luz electrica
e mais dependências, para famillá de
tratamento; até as 10 horas, tem na
casa uma pessoa e trata-se na riia da
Quitanda n. 195...

DIVERSOS
ALUGA-SE. Quando V. Ex. quizer

sua casa bem lavada e encerada,
queira chamar a empreza America-
na. Telephone, villa 802, Escriptorio,
rua S. Pedro n. 20.

PRECISA-SE de uma cozinheira;
na rua Emerenciana n. 7, S. Chris-
tovão.

PRECISA-SE de uma criada para
cozinhar o trivial e mais serviços de
pequena familia; na rua ThereZa Gui-
marães n. 10, Botafogo.

PRECISA-SE de casas para lavar
e encerar, por preços módicos, na
empreza A Americana; escriptorlo,
rua S. Pedro, 20, tel. villa 802.

PRECISA-SE de uma boa copeira
e arrumadeira. Paga-se bom orde-
nado. Rua Barão de Plraasinunga
n. 37, Fabrica das Chitas..

¦ PRECISA-SE de uma copeira e ar-
rumadeira; na rua Getulio n. 35, es-
tação de Todos os Santos.

VENDEM-SE um chalct e mais
seis casas; rendem 3:700$ por anno;
na rua Clarimundo de Mello nume-
ro 177; tratam-se nas mesjnas.

ENGOMMADEIRAS — Precisa-se
na fabrica de camisas 6. rua Haddock
Lobo h. 408.

COSTUREIRAS — Precisa-se, na-
fabrica de camisas á rua Iladdoclt
Lobo n. 408.

Al I 7 I N A ° meUl0r cremo
nUlfc I I»M para a pelle; á ven-
da em todas as perfumarias c bar-
ui-arius dc primeira ordem.

COMPRAM-SE jolas velhas, com
ou sem pedras, de qualquer valor,
pagam-se bem; na rua Gonçalves
Dias n. 37, joalheria'Valentim. Tele-
phone n. 994.

PORTA para jogo do hlcho, aluga-
se, na^rua Major Fonseca n. 2, com
luz electrica, ponto de ibonds, São
Christovão.
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—Mas é que... Imagina tu que o
tneu associado, Jacopo, guardou todo
o dinheiro, e por conseqüência...*

—Não te infjuietes com isso, ho-
mem. Consegui concluir hoje um ex-
cellçnté negocio, e tenho aqui na algi-
beira algumas moedas de prata que
estão promptas a girar.

—Bravo, isso é que é falar.
- Checco dcsappareceu no interior da
casa.'Minutos depois fezjle^novo a
sua apparição.

—Imagina tu, camarada, que os
meus associados andam sempre a
suppôr que a policia quer vir met-

-ter o bedelho nos nossos negócios...
Era Checco quem fazia esta affir-

inativa.
Depois de uma breve pausa, conti-

niioi.1:
—Este facto causa-te surpresa, não

é assim, serralheiro? Pois é como te
e?tou dizendo. Hontem tiveram com-

Jiiigo uma grande contenda, por eu

permittir que me arranjasses a fecha-
dura do armário!

Desclos fez um eloqüente gesto de
indignação.

—Ah! Isso agora não esperava eu,
palavra de honra ! exclamou elle-
Pois houve quem se atrevesse a sup-
pôr que eu pertencia á desprezível
seita dos espreitadores ? Não, nunca!

—Não te encolerizes, camarada !
Tens a minha estima, e podes crer
que não a dou á toda a gente. Deixa
lá que os outros pensem o que qui-
zerem.

Mas Desclos continuou a protes-
tar. Permaneceu durante perto de
cinco minutos a fazer gestos ener-
gicos e a soltar dos lábios interjei-
ções .eloqüentes, até que por fim
Checco foi forçado a apresentar-lhe
as mais humildes desculpas para po-
der tranquilizal-o.

Os dois novos amigos dirigiram-se
d'ali para uma taverna, depois de ha-
verem jurado amis.ade eterna um ao
outro.

Desclos declarou chamar-se Mar-
tial Lambert.

Logo que se assentaram, o falso
serralheiro pediu um litro de vinho,
que foi bebido com a mais extraor-
dinaria rapidez.

O agente Desclos tinha-se assen-
tado junto de um dos cantos da sala,
c collocou-se dc modo a poder esva-
siar a maior parte do conteúdo do
seu copo na terra batida, que servia
dc solo ao estabelecimento.

Pelo contrario Checco bebia como

quem nenhuma conta teria a pagar
no fim, c que por conseqüência sc

julgaria roubado se não absorvesse
todo o vinho que podia conter.

. Contcntissimo por ver que o seu
conviva se achava naquella magni-
fica disposição, o agente Desclos to-
mou sobre si o cuidado de não dei-
xar que os copos estivessem vasios.

Depois pediu a mistura, que em
França é conhecida com o nome de
melé-cas.

Checco, depois de absorver alguns
cálices daquella bebida, começou a
falar com a lingua um pouco enta-
ramelada, e declarou que o mélé-cas
o enjoava, por ser excessivamente
doce.

Desclos pediu logo meio litro de
aguardente.
f' Checco embriagava-se cada * vez
mais, e a sua conversação, semeiada
de locuções italianas, era quasi in-
comprehensivel.

—Para poder tirar delle alguma
coisa, disse Desclos de si para si, pre-
ciso pôr ponto nas despezas. De ou-
tro modo o meu companheiro cairá
para debaixo da mesa e não dirá mais
uma palavra unica.

Checco agora estava condescenden-
te e affcctuoso. O que elle queria
era apertar o agente de encontro ao
coração.

—Não quero separar-me de ti
nunca mais, camarada, dizia elle com
voz tarda e vacillante. Ah! povero
caro mio... deixa dar-te um beijo...
sacramento !

Desclos pôde, Deus sabe como,
conduzil-o para a rua de Ulm.

Checco, logo que chegou ali, não

quiz saber'de mais nada: caiu em
um canto e começou a dormir como.
um bemaventurado.

Desclos abandonou-o então, e pas-
sou revista a toda a casa.

No rez-do-chão não encontrou 
"se-

nãocaixotes empilhados, e outros pb-
jectos de despejo.

No primeiro andar, e na parte di-
reita da casa, ouviu ruido por detraz
de uma porta.

Eram os murmúrios produzidos
pela respiração de uma certa qúanti-
dade de dormentes.

—Será por aqui o dormitório dos
rapazetes? perguntou Desclos a si
próprio. Parece-me, porém, ouvir va-
rios roncos, que necessariamente per-
tencem a homens e não a crianças.
Extravagante casa que esta é!

Na parte esquerda o agente Desclos
achou-se em face de uma solida por-
ta, que tentou abrir.

A porta resistiu. Desclos metteu a
mão na algibeira e tirou de lá um
molho de chave! e de gazúas.

—Já que sou serralheiro, disse elle
com os seus botões, devo saber ser-
vir-me destes ferrinhos.

E, depois de algumas tentativas,
produziu-se no interior da fechadura
um pequeno estalido. Tinha cedido a
lingtteta; a porta estava aberta.

Desclos Iranspoz o limiar, cerrou a
porta para si, e deu alguns passos no
meio da mais completa escuridão.

Metteu de novo a mão na algibeira,
c depressa appareccu munido de uma
pequena lanterna de furta-fogo, que
accendeii, illuminando assim uma pe-

quena ante-camara, toda forrada de
estofo escuro.

--Cá temos o ninho, murmurou elle
sorrindo.

As portas interiores estavam aber-^
tas.

Desclos, depois de um gesto de he-
sitação, penetrou ali ousadamente, le-
vando a lanterna na mão esquerda,
e apparecendo com a direta armada
cora uma pistola de dois canos, que
preparou. s

—Casa habitada... murmurou elle.-
De noite... arrombamento..• mãò
armada. Emvoutro tempo fiz.conde-
ninar alguns velhacos que não ti-
nham commettido crime tão grave-
E, todavia, se fosse agora agarrado
aqui, teria menos medo da justiça do

que dos habitantes deste covil...
Havia penetrado em uma espécie

de salão, elegantemente decorado. In-
speccionou os moveis um por um, no
intuito de ver se encontraria algum
indicio que pudesse encaminhar as
suas pesquizas, e, nada encontrando,
dirigiu-se para um pequeno compar-
timento que ficava contiguo. Era um

quarto de dormir.
Ali o agente Desclos teve razão

para ficar mais satisfeito.
Sobre uma ampla poltrona via-se

lançada uma túnica de burel, seme-
lhante em tudo ás que costumam usar
as .religiosas. Logo ao pé sobre as
costas de uma cadeira achava-se um

grande véo de lã azul.
Em cima da pedra do fogão, ao

lado de uma caixa de luvas, e no meio
de uma grande quantidade de frivo-
lidades elegantes, via-se um grande

rosário, que terminava em um enor-
me crucifixo.

O niiarto era todo forrado de se-
tim lavrado, e ornamentado com lu-
xuosas guarnições de' veludo escar-
late.'

Os moveis, de madeira muito es-
cura, eram incrustados de cobre e de
madreperola. .

Em um dos ângulos do comparti-
mento via-se uma cama baixa, que
era uma verdadeira cascata de corti-
nados e de rendas. .

O sobrado estava coberto com um
espesso tapete, que ensurdecia o rui-
do dos passos.
. Na atmosphera respirava-se um
perfume muito violento e embria-
gante.

Desclos levantou a lanterna para
ver bem as paredes, c aquelle exame
prolongou-se durante alguns minu-
tos.

—Bem, disse elle de si para si, en-
contrei o que procurava.

Perdida no meio dos estofos fazia-
se ver uma ranhura quasi imperce-

ptivel.
Desclos armou-se com uma com-

prida navalha, que trazia comsigo,
e, introduzindo a lamina naquella ra-
nhura, correu com ella e encontrou
um obstáculo.

—Cá está a fechadura, murmurou
elle. O estofo neste ponto não está
pregado.

E com effeito, levantando o estofo
naquelle ponto, poz a descoberto a
abertura de uma fechadura pequenis-
sima.

—Entram em scenas as gazúas, con-

"¦:

tt;:
m

tinuou elle. Estpu hoje em sorte; pa-
lavra de honra! A fechadura está fe-
chada só com uma volta. Muito do
coração felicito as pessoas que orga-
nizaram tudo isto; é deveras enge-
nhoso.

A porta que o agente acabava de
abrir era acolchoada, tanto de um
lado como do outro, e dava accesso
para um compartimento escuro de pe-
quenas dimensões.

Desclos continuou a sua inspecção.
Em frente delle via-se uma segun-

da porta.
A' direita e á esquerda estavam

praticadas duas escavações, que eram
resguardadas por. espessas portas de
ferro. ^

—E' ali de certo que estão escon-
didas as coisas mais interessantes,
pensou o agente. Precisaria de muito
tempo para arrombar aquelles cofres
fortes, e com os limitados meios de
que disponho não poderia talvez con-
seguil-o. Vejamos para onde dá a
porta que tenho diante de mim.

Áquella outra porta, acolchoada
como a primeira, com o intuito ma-
ni festo de interceptar a passagem dos
sons, estava segura por um formida-
vel feríolho, que se introduzia em
fortíssimas chapas de ferro.

Desclos fez correr aquelle ferro-
lho. abriu a porta, e penetrou em um
quarto de dimensões ordinárias, que
recebia luz por uma estreita fresta
gradeada.

Era evidentemente uma simplea
ccllula de religiosa.
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ENTRE OUVIDOR.E ROSÁRIO

IINIIA l)T NORTE
O PAQUETE

CEARA'

B^NÇO LOTEKICO
R. do Rosado 74 e R. Ouvidor 76
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130 RUA DO OUVIDOR 130
São as cisas «jue olYereeem

as maiores vnitta(|cus o «já-
vantias ao publico. _,J

1

H Sê K WIA I

sairá quarta-feira. UO do córrrçnlé, ás
12 horas, para Victoria, Bnliiu, Maceió, Re-
cife, Cabedello, Natal, Ceará, Maniiihúo,
Pará, Santarém, Ubidos, llucoatiara c
Manáos.

LINHA ÜHICARA
1)13 ¦nARGURIUOS

O PAQUETE

S. PAULO
esperado dc Nova York o escalas, sairá i
para Sanlos no dia 1 de dezembro", ás 12
horas, é de volta daquelle porto, sairá no
dia 11, ás 14 horas, para ílaliia, Recife, I
Pura, San Juan c Nova York.. '

LINHA M \W\ ROS PATOS 
'

O PAQUETE

ERCEDES
enirá do Hio Grande para Pelotas e Porlo
Alegre, cnV correspondência com os vopo-
res dá liiilia.do sul, dando-se o. transbordo
logo íi chegada destes.

UNHA DE SERGIPE
Ó PAQUETE

JÁY AÍR/Y"'
sairá hoje,' quinta-feira, 23 do corrente,

ás 1G horas, paru
Cabo Ifrio, Victoria, Caravellus, Ponta

(VAreia, llliéos, Bahia, Ara-
caju, Penedo, .

Villa Nova, Maceió o Recite

Os que soffrem da hérnia
debem rejeitar como nefastos
e perigosos os brasileiros de
mola ordinários e levar o novo
Apparelho Francez do A.
CLAVERIE, Pneumatico,
Impermeável e sem Mola.

Este incomparavel apparelho,
recominendado pelos médicos
mais eminentes do Mundo in-
teiro, é o unico quo procura
um tractnrnento seguro de todas
as hérnias, até mesmo (1'aquellas
que devido ao tamanho ou a
serem antigasj foram conside- -
radas como' incuráveis até a
data.

O novo apparelho semmola
do A; CLAVERIE (ã O a. >5<),
234; Fáubourg Saint-Martin
em Pariz, acaba de possui"
ainda por últimos aperfeiçoa-
mentos quo augmentaiii (Puma
maneira decisiva sua elllcacia o
suas altas .qualidades curativas.

Leve, flexível, impermeável &
água e ao suor, absolutamente
inalterável, levado dia e noite
sem molestar, 6 o unico que
procura um allivio imniediato e
definitiva curação de todos os
casos de hérnia, sem operação,
sem soffrimento e sem ter que
parar o trabalho. !

A applicação deste apparelho
segundo cada caso particular a
faz ô Snr MOREIRA BAR-
BOZA, 83, Rua do Ouvidor,
RIO DE JANEIRO.

Folheto illuslrado, conselhos
e informação grátis.

Leilão de penhores
campello & c.

Rna Luiz de Camões n. U
Fazem leilão no dia 23 dc novembro de

191ü, das cautelas vencidas c previnem
aos. Srs. mutuários, qúc podem rclbrmul-as
ou rcsgulal-as:atô* a hora dc começar o
leilão,

l£! II#Q1J:SÍÍAJTO

Xarope (àm &Hndella

<^ven~da\e*"n:*^ ^rdè^janeircí*. '/- j5«5
_\j .«j ',; '¦"VJi" "'ggmj^/rS.1.^'""1" ¦¦;i**i*i«»içSw'-4I

I Operaria 42251 I | 
1

1 Fluminense.. 32171 l.r. % PHOSPHOROS ,;/-¦ 1

I ^%,*>r"H*<3lent,J/%0 *aAs~\ üI fo^pW% f\ T tj r\ . - l
I I Wi 1 v* r ^-* ^—' 1 ^ ^-* i

W^\w ^^-^ ^^^ ' __'¦-' ''.:. _T*:t '.'¦¦' *Ê
^Ê&lÊ§ffl "«*<•*- OuMor/r.-m. g§| -p-» * á^\ - ^pn Wü
^r»i*4«i''' &?» p»' £| ft d . * *¦  & o fi"" S"* ** SSffl

I £-*gpg** pi r^^^V^ ,-.- V^SkbiÍíi#*Í B|
DEPOSITÁRIOS: fÂ _\""

COSTA PEREIRA & C. I ^^^^^^^^B^^^S^_W^^ÊM-^^^^SSB^Ê:
RIO DE 3ANEIRO ! 
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# iMilaapL

I fe||3 é o mellior para evitar a ealvieei
| |\ Aositfsl laçam o p ü_.

*; ='^ápllp^i^^ c na A

Offtcina- montada niodennami-ntc
.para todas as ohras de. torno, ipor mais
delicadas que "-sejam. Imanta magne-|
ticos ou outros aippa-relhos; carrega']
aceumuladcres, conce^rtii dynamos, íuíi
eng-renagelis, tr..balhos .para dentis-
tas e solda to d os. os .me taes.

RUA SENHOR DOS PASSOS N. 83

íll PADDQ Pnra cimacbaixo dc mesa,
Ul-CrIUUO J)nra fpçjnjj sillas e prate-
leiras CASA SEGURA

84, RUA SETE OE SETEMBRO. 84

LOTERIA DO ESTADO
, DO . -

RIO GRANDE DO SÜL

á~w~n~~tt
CLIMSCA DO DR. NEVES DA ROCMA —

' 
ESPECIALISTA FM MOLÉSTIAS DOS OLHOS, OUVIDOS E NARIZ ,

Acha-se esta clinica montada com uma completa instalação dc electricidade, com apparelhos para banhos luz,
banhos eslaticos, banhos de alta freqüência, correntes continuas c. induzidas, faratlicas, sinuosoidacs, banhos iiydroe-
lectricos, massagem vibratória, raio X, radiolliernpia, radiographia, agentes physicos esles que dao grande resultado
cm muitas moléstias dos olhos, ouvidos o nariz, ha pouco consideradas incuráveis, assim como -no tratamento do
molcslius du pelle c cm grande numero das moléstias chronicas, como: arteriosclcrosc, ncurasthcnia, arthrilismo,
asthnin, rhcuihatismo, obesidade, etc. ._ . , .

Dispõe este gabinete dos- mais modernos apparelhos o dos mais aperfeiçoados, instrumentos adquiridos pelo seu
proprietário cm sua recente viagem & Europa, sendo os processos dc cura que emprega os qué tfim observado darem
melhor resultado c mais aconselhados pelos professores europeus. .

• i • -Pura as applierieões da massagem vibratória,'.que dao muito bons resultados nos zumbidos dos ouvidos c nos
caiarrhos agudos e'' ehronicos du ¦••"ixa do Ivinptwio, fez ucquisiçilo dos vibradores clectricos dc Leker c Garnuult.

As operações de ontarafa, sti*al'I(*mo,'(olhos vesgos), entropión, trichiasis (reviramento das palpcbras c dos
cabellos piira (iejiíeo dos olhos) ns dos ouvidos o nariz, taturifjenl (em belides), 'ptonls 

(puralysia e abnixanicnlo da
palpcbra superior) (lilaluçilo e ' sondatjeni' do canal lucrimal, em lacrimejamento, até acompanhado dc sccrcçõcs puru-
lentas e as dcinnis operações ocullarcs, stto praticadas com ,todò rigor scienlilicò. "* ,

59l>, XOIVTE - CONSULTOIUO: AVR\IDA- RIO IÍRANCO, .90

!1| i||í í|| I
Oura infalllvel e absolutamen-

te certa dos ORGAOS GENITAES,
iiualqucr que seja a causa do en-
fraqucciniento ou idacle, com o
suspensorio eleótrico-híágnètico
do Dr. Wilson. Depositários 
Merlriò & C, rua do Ouvidor
n. 163, Rio. Remottem-se cata-
logos deste apparelho. Repre-
contanto cm S. Paulo: Januário
Loureiro, rua Quinze de Novem-
bro n. 7.

PATINS Foot-InalU e mau
arligós ijarâ* sports

CASA SEGURA
84 — RUA 1 DE SETEMBRO —Si

LEILÃO SE PENHOR
EM 24 DE NOVEMBRO DIC 191(1

L. GONTH1ER & C.
HEKIíT'& ARMAEDO,-SBceessro]

CASA FUNDADA UM 1807

45, RUA LUIZ DE- CAMÕES, 47
Fazem leilão dos penhores vcu«

eidos e avisam aos Srs. mutila-
rios que podem reformai' ou res.
(jatar as suas cautelas ate a ves-
porá do leilão.

J"^,

e DOENÇAS OASTBO-IHTESTINAES
jDIarrhea verde doe reoem-nasoldos
I Entoei te mucomombranosa, tubercu
ilose; Prisão dc ven tre, Accldentea appen-
j dlculares, Fobro typholdo, Doenças da

pelle, Acne, Eczema, Furunculos, etc.
CURA SEGUUA usando

O ANTISEPTIC0 MAIS PODEROSO
som IVXerourlo nem (dobro

llealísa seauramente a anlisepsía intestinal I
na dose do 50 a 100 gottas diárias do |

ANIODOL IWTERMO 8
• n'uma tnça de flores dc larangeira. . J
iPirls,32,Ru«dosMatliurlnsit-ditriii[iiulU.(^

PROFESSORA
Senhora do ifina educação, cónher

cen do "as linguas franceza e italiana,
ofiferece-se ipara lecionar ás 'horas 09
.primeiros r.udimentòs m ¦sisiencia,

•plano, desenho ,e-bordados.
Cartas a H. A., no escriptorio d-esta

folha. (¦

TELííIMIOAR.

VIDIÍO  :í$ooo

A' venda era todas as perfu-
marias,phármacias e drogarias

GARRAFA GRANDE, rua Uru
guayuim n, ÜO.

«i n CAPITAL llllllli
COMPANHIA DE LOTERIAS NACIONAES DO BRASIL

EXTRACÇÔES PUBLICAS, sob a fiscalização do governo federal, ás 2 1/2lioras e aos sabbados ás 3 horas, á rua Visconde de Uaboràhy n. 45

Extracção por espheras e globos
de cristal

SEXTA-FEIRA, 24 00 CORRENTE

10:0001000

HOJE r ^ 
¦ HOJE AMANHÃ *• 

; AM^NHX

15:0OOS0O0 Íi?,?0
is de asnanhã (ás 3 horas da tarde)

«OO - .•{«.*

' ' ' ">' —••' ¦¦' -" ——mjmÍmw ^....

Por 8^000
Em décimos

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA DO NATAL
Sabbado, 23 de dezembro (ás 3 horas da tarde)

V-/1 NOVO PLANO - 347 - 1»

I.OOO:OOOílOOG
POR, .r.«ÍOO(.) IÍJM OCTOGICSIMOS A. 700 ÜKIS

rí/wwÍ'!11,Vi'lL"iíS*J)lano* Mm do Premio maior, distribuo outros nremios[JsOOOSj ÜO-OpüS; 10:01)0$, 5:!)OOS, ti:UOOS, 1:000$ e IttOgÕ'ÍOO de-500SOOO.

-.„ °.s. Pedlc,os de bilhetes, do interior, devem ser acompanhados de mais

o.íRÍTH & C» pua do Ouvidor n. 94. Caixan. 817. Teleg. LUSVEL e na casa F. GUIMARÃES, rua do
i^f'0 "" ' escl"11,a d0 beco das Cancelas. Caixa do Correio

Por IOSÜOO

18.000 bilhetes  144:0O0SO00
Menos 25 %......., 36:OO0SO0O

75% .:  108:0005000

PRK.UIOS SOIíTIiADOS

1 premio dc 40:0008000
1 premio de üiOOUSní.KI
1 premio de 2:0Ü0iUÜÜ
6 prêmios dc 1:0008 G:0ÜUS'-'0O
9 prêmios de 500$ 4:5'.Hi$Ü0O

20 prêmios de 100S tíOQQSÒOO
58 prêmios de 50$ ... 2:O(J0S00o'

1.904 prêmios dc 25$ 47:GU0SU0I)

2.000 prêmios no total dc... 108:O00S0UO

A' venda cm toda parto

IjÉililS. PíÉ
Garantida peloí(,òvem" «1» Estado

EXTüAÇÇÔES Bi-SEMANAES

AMANHA
20:0001000 POf^

l$800
-: .¦. ¦^o*-—-<P^*g>^-^^T—:
Terça-feira, 28 dò corrente

15: PORA
l$0OO

i Sexta-feira,' 15 de .dezembro
<>rait(lc o cxlraoi'(Iinai-ia loteria

dc lim <lc anno

200:000$000po&ooo
BS^* Cillietes fl. venda' em todas as
casas lotericas do listado.

AAlLttfflJ*;-Oí<ftiM.
Vende-se uma machina "Marinoni" rotativa em per-

feito estadortiràndo 4, 6 ou 8 paginas dobradas, com per-"tences, e um dyiiamo "Compound" de corrente continua
de 110 X12 kw. Informações nesta redacção

_.._¦_ ¦ .' ¦_- * •. -' -

\ Óculos, Pince-Nez, Len- (
í tes e Accessorios l

ÍGASAAIPSON
C 132, Avenida Rio Branco, 132 f

Pede a caridade aos bous
corações

Itua Prel Caneca ri. 383, quarto nu.
mero 0. Ainãu de 1-iollauda Cavaloan
ti, com 75 annos de idade, doente das
pernas e uma fllhp. doente,. não po-
dendo trabalhar, passando rieeessidá-
des, pede aos bons filhos de Dbub uma
esmola, que .o'bondoso Deus' pagará
ji todos. ' !'.*,' •" * •¦

Tapeçarias e Ornamentações — AiadoUi 8 EdoladOil)
Mobiliários modernos para iodos os gostos c preços

Cortinas, stores* repostelros, sanefas, colchoarla, etc.
CAPAS para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

Catalojo (Ilustrado para os Estados
63, RUA DA CARIOCA, 63

Alfredo Nunes & C.

THEATRO REPUBLICA
EMPREZA OLIVEIRA &.0.

Unimos espectaculos da .
Grrnndo comjiaiiliiu italiana

ão operetas
- Cíu-nnilia— S<iO{|namif(lii>

—Wjjüfi aí LijiiatCTJTCTTOMui, tmi mi —
MO.Tlí; A.'b 8:ify& HOJE

A PEDIDO GKIML

A V10YA ALEGRE
11 •¦! i-^i n ¦ nf i ¦¦wmwwi ^sSSSÊÊÊBSSStOXCSJ tBCS

Eslrondosissimo exilo I O niiiximo
dcslunibramcnlo de montagem

AMANHÃ—llí rícittt de iissiirnntu-
ra JÜ^y Festa' artistica dc STEFI
CSILLAG — A operetn" llclln Ri-
sütie c grandioso intermédio.

SABBADO —Ultima récila dc assig-
nalura—A opereta Amor do ziu-
((aro."DOMINGO — Grandiosa ma-
lihetói . ^ 

"
SEGUNDA-FEIIIA - Despedida da

companliiu.
Bilhetes á venda das 10 ás 6 horas

no «Jornal do Brasil» c depois no
theatro;

BREVEMENTE — Estrfia da compa-
nhiu lyrica HOTOL1 & BILLOUO, de
que faz parle a notável soprano ADE-
LINA AGOSTINELLI.

PREÇOS POPULARES

FRANCEZ
Aulas dc francez e conversação pratica.

Preso dc propaganda, aoqloiiiiep.de todos,
58 mensaes, Ires vezes"pqi* scifnana, dc
data a data- Aproveitem aprender o fran-
ccz a preço reduzido, 5$ mensaes. Das
7 1/2 ás 11 horas da noite. Diurno; das
2 ás 5 horas. Ha aulas tombem para
ssnhoras. A matricula eslíí aborta na rua
Sete Sclcnibro n. i)(i, 1° andar.

THEATRO RECREIO

CONSULTÓRIO
1 AIiUGA-SE uma 'boa sala <para'con*
sultorio, com sala de espera, tudo
•muito limpo; na rua da Assembléa nu-
mero 10.

G''PUNHA PAIIA «Í-EKHADIUBA)
ElMtlco, sein ligaduras, para vamcoceleb,

mydh0cei,E8, otc — E*ij»-so.o S1NETE do
intentoi- tmjiruio em cada luspeiuorlo,

l. MGE0T
fiaoetMor

Ftbricsnit
de Fundas.

.r.KaiiibutsdU.
PARIB

P wèáfHI /**mpy
. Densé;

I Companhia Alexandre Azevedo
: Tournée Cremilda do Oliveira

*Hian —

IWJE não ha espectaculo
AMANHS-8EXTArFÈIRA*24 J

AS 8 .3i4

Recita de homenagem a Cremilda
de Oliveira

Moveis a prestações!!
Só na Fabrica Veiga. Rua Senadoi*

Euzebio n; 222, avenida do Mangue.
Telephone n. 5.2IM, norte. Pedir
prospeetos explicativos á rua Sote do
Setembro n. 211, loja, ou na fabrica,
â rua Senador Euzebio ri. 222.

PALACE THEATRE
ESTRÉA ESTRÉA

AMANHÃ
Sexta feira, 24 de novembro

Espectaculo completo ás
8 :(/? da noite

Só, estreará amanha, devido íi dc-
ínora na retirada doniaterial

da Alfândega

1J representação da notável opereta

Allipil
Bal faftaÉ

t_BnKKm~uWKJKKItm~uu~u~uWtKIBEKM3B^EÊ£BCMMÊÊIBBKJÊk

Mil. EU 1111

Os principaes papeis por Gromilda
de Oliveira, Adriana dc Xoronha,
Alexandre Azevedo, Antônio Sei'-
ra, Salles Ribeiro e Júdilli Ro-
drijjues.

-asnxae-

Bilhetes á venda

SENSACIONAIS e EMOCIONAN-
TES THABALHOS DE

HYPNOTISMO — MAGIA — 1LLÜ-
SIONISMO — PUESTIDIUITACÃO

- LE VI TA ÇÃO - SOMNABU-
L1SMO

t&amnmmÓBimtimm.-mmmmmiKmmmmmá

EMPOLGANTE ¦- MYSTERIOSO -
-jll-j AJÜNJ 

Ei-pOeuiculo» coiniiletos íi pre-
COS .p'.ipulares : Fri/.as, 15$; ca-
ínaro-tes, 12$; fauteuils, 3$; ca-
deiras cie 1", 2$; cadeiras de 2".
e galerias nobres, 1?500; entra-
dá geral, í$0im.

çmãÊ&M2mgg^!~~mm—mBa®
-TI tos~msmms^_sg___sBBâÈBaBBà

Sabbado,. 2» '--• Aps 8 5|4
ESTRÉA

da companhia portugueza adelina»
t\ura fibranches

1» representação no llio da peja i'm qua-i tro actos, de Picirc Wolll', 'traducçüri
dc Acciioio An I unes

T^y Hírift—SBBBOBB

(Le Iys)

.^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —*******************¦ . ¦!¦ r iT*MfcÉMtMta í->7 r* i" ,„„ ,„

THEATRO CARLOS GOMES Empre2a TBXE,^Z?^. oorjao

l'ü»la urUstica da actriz can tora MliDiA'V UE SOi;z l
GRANDE SOIRÉE ELEGANTE

dedicada á.<* Exhias. familiar
rmieira c única representação da peça cm um aclo, briginal do escriptor portugueis Ilenlo Mantua

__ ¦¦ni» «¦¦«********¦****¦¦mw -Wi
^Í^l^^l^^m^T^dP Ú" !,,';'A,vMP,>Í:,,,,t?,,;,:fí\S,^"a,l,"a (tl° S-twWrtó do theatro Nacional, dc Lisboa)faismlio, UEMIIQUE ALVhSj Joaquim, JAYME SILVA; Mnnécas, JOSÉ' MOUAES; A Micas, MEDINA Dlí SOUZA
A CRUZADA DAS MULH&RES PORTUGUEZAS"

Conferência pela Sra. D. ilIBDI\A DE s»UXA, ilelepnda da «Crunada» na America do Sul
Ultima represen lucilo da celebre revista dc gramic sucóesso

Os principaes papeis pelos artistas:
Adelina Abranches, Aura Altran-
ches, Mario Duarte, Sacramento,
Griió e Alfredo Ahranchcs.

Preços: Frizas, 2-)S; camarotes) 20S;
cadeiras, õ$; galeria, 1SÜ00.

Billicles desde jii á venda no tlicalro,
das 11 ás G !i<n-;i- da tarde.

Ploo-plco,."ÇAUriOs -ÇTDAL - Oaminlioiro, Ultimo amor, Ulfi^HilQUJPÍ 4.LVESTOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Números novos: por BERTHE BAROM o MEIUXA DE SOUZA, «ue cantará uma cançãoM {(.•iiiclia. aconipaiiliiMla a violões. i»o idnidr,! uma unçnu

•• r nmAA^25i'>íFí^íiS) ¦l0,Mnr8WÍdÍVelloso e Plácido Ferreira- O DIABO A QUATRO —XJí\n ACTO OE VARIEDADES. . ***-"*¦ * '**'-» "

'
Ü2r.:>^::- :.r.,n-.-'ÍL- >zi^;..:>;-' ^v^y-.:^, .,-:-:¦, ¦¦.--.=: : --y^~ ,- -¦_ ---,—  ...; ,,_ ,. .,,.—-„

Í||-0 

IDES O^l
] & Companhia Cinenialographíca Brasileira I

H ílcapparecem os terríveis, os sen- fi !
sacionaes ra

O mais admirável dos FILMS DE B
AVENTURAS POLICIAES 1
Orando romance da vida dos apa- !

ches parisienses H'
í Film da fabrica Gaumont B

Illiiikiwiil

H Complotam o programmu w

§ tíigctta e os alpinistas I
H Inlcrcssantc comedia da fabrica fi
!:" italiana AMBROSIO li

H Mais um numero, informativo . h .

EMPREZ/V PASCHOAL SEGRETO
Cinema-tlicatro S. José

Companhia nacional fundada cm 1 de julhodcl911—Dircccfio secnica do aclor Edü-recç;
ardo Vieira—Maestro da orchestra José
Nunes.

ho ci„EfüA mm mmi

Hoje 23 de novembro de 191B Hoje
Tros sessões—Tres sessões

A's 7, 8 3i<l,e IO IjG
20*, 21™ e 22*1 representações da revista

dc Cândido de Castro e Oduvaldo Viiiiinii,
musica de Felippe Duarte c Roberto So-
riano

DA' CA' o pr
Exilo extraordinário do quadro

1
Brilhante desempenho dc toda a com- j
panhia. '

A MAIOR VICTORIA DO THEÀTÍlÒ
POPULAR!

Os espectaculos começam pela cxhibi
çíio dc lilms ciriematograpliicos,

ai*5Mi*w'^ajbroaiCT^f*«^^
Amanha o Ioda» as noilcs—tlâ cá o |ic.

Domingo: MATINÉE INFANTIL.

TORNEIOS DE
\M - BOLK

HOJE HOJE

das 61| tarde em diante
H03E HOJE

Prográninia coiiipletamente novo
1

BILHETES COU BONIFICAÇÃO'
Funccionando apparelhos privile-

,-iados pelas cartas patentes ns.
Í.Cll, 4.G12, 4.513, 4.514, 4.G2S O
7.CG3.

PREÇO DO-P.ILHETE  1SÓ00
Vaiido por 15 dias

Sorteios ás 6 e ãs 9 horas
da noite.,, «

Niimtros premiados hontcin: 19 e US.

Brevemente, grandes novidades.


